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Caros amigos,

A edição do nosso Congresso outra vez ancorou em Fortaleza, a Terra da Luz. É com muita ale-
gria que receberemos a maior comunidade de cirurgiões de coluna da América Latina, no Centro 
de Eventos do Ceará.

O 18ª Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Coluna foi construído com o pensamento 
voltado para a confraternização dos colegas provenientes de todas as regiões do país. Será um en-
contro especial, com o espírito revigorado de boas energias, para marcar o retorno das atividades 
presenciais da SBC.

 Temos a absoluta certeza da qualidade do programa científico, que privilegiará a 
ciência da coluna praticada em nosso país.  Contaremos com a participação ativa dos 
maiores dos Serviços de formação de cirurgiões de coluna ortopedistas e neurocirurgi-
ões do país, não somente representados pela produção de trabalhos Temas Livres, um 
recorde de 189 inscritos, como também pela maioria dos palestrantes nacionais, que 
trarão abordagens atualizadas de tópicos dos temas centrais do evento.

A deformidade do adulto, deformidade da criança, as inovações tecnológicas estarão 
na pauta de 11 a 14 de maio, dentro de um contexto de informalidade e interatividade 
entre palestrantes e participantes. 

 
Mesas redondas modernas, temas-livres discutidos, fórum de complicações, tam-

bém serão destaques nas atividades da programação. Serão quatro dias de muita troca 
de conhecimento e experiência com a presença de convidados internacionais, que são 
referências nas suas áreas de atuação.

Por fim, gostaria de salientar a parceria de três grandes e importantes e influentes entidades cien-
tíficas em nível global, para a realização dos Cursos pré-congresso: AOSPINE, NASS e SRS. Elas 
serão responsáveis pelo desenvolvimento de atividades temáticas, reunindo grandes nomes da ci-
rurgia da coluna na promoção e difusão das suas experiências. 

Por tudo isso, o  Congresso  é um convite aberto a todos os cirurgiões de coluna participarem de 
um momento muito significativo na busca do aprimoramento científico, do pensamento atual em 
cirurgia da coluna,  e para o fortalecimento da SBC.

Sejam todos muito bem-vindos!

Cordialmente,

Fernando Façanha Filho
Presidente do 18º Congresso Brasileiro de Coluna
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Caros colegas, 

Chegou o momento que tanto esperávamos, após todo esse tempo de distanciamento 
social, imposto pela pandemia da Covid-19, o nosso reencontro no maior congresso da 
Coluna brasileira.

Para nós, da Sociedade Brasileira de Coluna, é motivo de orgulho realizar o 18º Congres-
so Brasileiro da SBC, que acontece de 11 a 14 de maio, em Fortaleza (CE), e reunir um 
elenco de grandes nomes da cirurgia da coluna, tanto nacionais, quanto internacionais, para 
discutir temas de relevância da nossa prática médica. 

 Essa edição será um momento singular para trocarmos conhecimentos, ex-
periências e atualização científica, sem esquecermos que, finalmente, vamos 
confraternizar e celebrar a vida. Foram dois anos e meio, sem eventos pre-
senciais da SBC e o CBC2022 marcará o retorno das atividades presenciais no 
calendário dos cirurgiões de coluna.

Desejo a todos um excelente evento motivado por um programa científico 
de alto nível, incluindo três cursos pré-congresso, sob a chancela das socieda-
des parceiras da nossa Sociedade: AOSPINE, Scoliosis Research Society (SRS) e 
North American Spine Society (NASS), a realização de várias sessões de Temas 
Livres, e discussões amplas sobre deformidades do adulto e da criança, cirurgia 
da coluna e inovações tecnológicas.  

Espero todos em Fortaleza!

Um abraço

Cristiano Magalhães Menezes
Presidente da Sociedade Brasileira de Coluna 



Diretoria SBC
Sociedade Brasileira de Coluna

Dr. Cristiano Magalhães Menezes

Presidente

Dr. Geraldo de Sá Carneiro Filho

Vice-Presidente

Dr. Alexandre Fogaça Cristante

1º Secretário

Dr. Luis Eduardo Carelii Teixeira da Silva

2º Secretário

Dr. Robert Meves

1º Tesoureiro

Dr. Rodrigo Augusto do Amaral

2° Tesoureiro

Comissões da SBC - Coordenadores 
Dr. Marcelo Risso - Capacitação Profissional

Dr. Rodrigo Augusto do Amaral - Defesa Profissional 

Dr. Murilo Daher - Comissão de Educação Continuada

Dr. Orlando Righesso - Campanhas

Dr. Sergio Zylbersztejn - Comunicação

Dr. Wuilker Knoner Campos - Codificação e inovações tecnológicas

Dr. Roberto Nadier Barbosa - Estatutária
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18º Congresso Brasileiro de Coluna
Comissão Científica

André Luis Fernandes Andújar

Délio Eulálio Martins Filho

Jerônimo Buzetti Milano

Maximiliano Aguiar Porto

Murilo Tavares Daher

Mauro dos Santos Volpi

Fernando Façanha Filho

Marcos Antonio Tebet

Guilherme Rebechi Zuianni

Rafael Lindi Sugino

Luiz Gustavo Dal’Oglio da Rocha

Eriko Gonçalves Filgueira

Marcio Oliveira Penna de Carvalho

Robert Meves

Bruno Brasil do Couto



18º Congresso Brasileiro de Coluna
Comissão Organizadora

Alderico Girão Campos de Barros

Cristiano Magalhães Menezes

Fernando Antonio Mendes Façanha Filho

Geraldo de Sá Carneiro Filho

Guilherme Moura Colares

Luis Eduardo Carelli
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FORTALEZA

Ao chegar em Fortaleza, o visitante já pode sentir o clima contagiante da capital cearense, uma das mais vi-
brantes cidades do país. Metrópole moderna, aqui o sol brilha quase o ano inteiro e reflete no verde-azulado 
do mar, que corre manso sobre suas belas praias. 

Fortaleza tem a cara de seus símbolos turísticos: a jangada, a lagosta e o forró, que fazem com que o visi-
tante se sinta em casa, cercado de gente acolhedora e bem humorada. 

A força turística da cidade está na sua variedade de ofertas, que inclui história, gastronomia, manifestações 
culturais, entretenimento e muita alegria. É uma efervescência de ritmos, cores e sabores. De segunda a se-
gunda, a cidade não para, a movimentação noturna oferece opções para todos os gostos, bolsos e idades. 

Venha a Fortaleza e descubra os encantos da capital da alegria e da diversão, que espera você e o seu even-
to de braços abertos!

Fonte: http://visiteceara.com/por-que-fortaleza

INFORMAÇÕES GERAIS - 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE COLUNA
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CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ
O Centro de Eventos do Ceará é o mais moderno e bem equipado da América Latina

O Centro de Eventos do Ceará (CEC), equipamento da Secretaria do Turismo (SETUR-CE), é o mais 
moderno do espaço do gênero na América Latina e o segundo maior do Brasil em área útil, com 76 mil m². 
Uma das suas principais marcas é a versatilidade: trata-se de um equipamento multiuso cuja vocação é rece-
ber feiras, exposições e outros tipos de eventos. Para tanto, é divisível em até 44 espaços diferentes, adap-
táveis às necessidades dos organizadores, abrigando ao mesmo tempo eventos de diferentes tipos, portes e 
vocações. Os espaços têm climatização e iluminação inteligentes; isolamento acústico; instalações elétricas e 
sistemas de sonorização ambiente, de comunicação e de telefonia.

Obedecendo aos parâmetros internacionais vigentes de acessibilidade às pessoas com dificuldades de lo-
comoção e de respeito ao meio ambiente, o projeto do CEC visa evitar desperdícios e racionalizar custos.

Quanto à acessibilidade, todos os espaços são dotados de rampas com guarda-corpo; oito elevadores; 
dois conjuntos de escadas rolantes por andar em cada pavilhão; pisos táteis entre outras soluções para que 
portadores de deficiência possam usar o CEC.

Fonte: https://centrodeeventos.ce.gov.br/quem-somos/

INFORMAÇÕES GERAIS - 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE COLUNA
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18ª CONGRESSO BRASILEIRO DA SBC
11 a 14 de maio de 2022

Local do Evento
Centro de Eventos do Ceará
Endereço: Av. Washington Soares, 999 – Edson Queiroz
Portão C

Atendimento
O atendimento aos participantes será realizado pela Arx Eventos. 
Dúvidas e esclarecimentos, nos contatos abaixo.
Tel.: (85) 4011-1572 
E-mail: divulgacao2@arxeventos.com.br

Site oficial do evento: https://coluna2022.com.br/

Horário de funcionamento da Secretaria 
11/05 – 7h às 18h – quarta-feira
12/05 – 7h30 às 18h – quinta-feira 
13/05 – 7h30 às 18h – sexta-feira
14/05 - 7h30 às 12h – sábado

11

mailto:divulgacao2@arxeventos.com.br
https://coluna2022.com.br/
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Crachá
O uso do crachá é obrigatório na área interna do Centro de Eventos. 
O acesso restrito será controlado. 
A detecção do seu uso por terceiros implicará no cancelamento da inscrição, sem reembolso. 

Agência de Viagens 
SAFETOUR Viagens e Eventos 
https://safetourviagens.com/18o-congresso-brasileiro-de-coluna/

Disposição das Salas
Canoa Quebrada - Sala 5 e 6 - 1º mezanino
Cumbuco - Sala 7 - 1º mezanino
Flecheiras - Sala 8 - 1º mezanino
Jericoacoara - Auditório principal - Térreo
Almofala - Feira de Expositores - Térreo
Sala da Administração - Media desk - 1º mezanino

Media desk
O palestrante deve dirigir-se a Sala da Administração – 1º mezanino com 1 hora de antecedência para 
entregar a aula. O formato do trabalho deve ser em PowerPoint ou em um formato parecido com apre-
sentação, em um pen drive ou em um arquivo dentro da nuvem.

Horário da Programação Científica

11/05 (quarta-feira)

8h às 18h10 – Cursos Pré-Congresso
Sala Canoa quebrada - sala 5 e 6: Curso AOSPINE
Sala Cumbuco - sala 7: Curso SRS
Sala Flecheiras - sala 8: Seminário NASS

12/05 (quinta-feira)

8h às 12h
Sala Jericoacoara: Trauma
Sala Canoa quebrada: Deformidade Pediátrica

12h às 18h10 
Sala Jericoacoara: Endoscopia
Sala Canoa quebrada: Deformidade do Adulto

https://safetourviagens.com/18o-congresso-brasileiro-de-coluna/
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13/05 (sexta-feira) 

8h às 12h
Sala Jericoacoara: Degenerativa Lombar
Sala Canoa quebrada: Tumor/Infecção/Osteoporose/Sarcopenia/Fragilidade
            
12h às 18h10
Sala Jericoacoara: Novas tecnologias na cirurgia da coluna
Sala Canoa quebrada: Patologias crânio-cervicais

14/05 (sábado)

8h às 12h
Sala Jericoacoara: Fórum - Complicações (aprendizado)
Sala Canoa quebrada: Degenerativa Cervical

Alteração na programação científica
A programação poderá sofrer alterações sem prévio aviso, para atender a razões técnicas e/ou científicas. 
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Recibo e Declaração 
Disponíveis on-line na área restrita, no site do 18º Congresso Brasileiro da SBC. 

Certificado
Estará disponível a partir de 14/05/2022, no site do evento. E ficará e ficará para download, no máximo, 
seis meses após o evento.

Passaporte sanitário
De acordo com o último decreto do Governo do Estado do Ceará,  em vigor de 2 a 15 de maio de 
2022, referente as medidas de controle da COVID-19 mesmo com cenário da pandemia no Estado em 
tendência de redução dos  indicadores, está mantida a obrigatoriedade do passaporte vacinal sanitário 
nos estabelecimentos cearenses, com exigência de duas doses ou dose única da vacina. 

Uso de máscara
É facultativo o uso de máscaras em ambientes abertos ou fechados. Obrigatório apenas em equipamen-
tos de saúde e transporte público. 

Guarda-volumes
O participante que desejar guardar sua bagagem no guarda-volumes do evento, deve dirigir-se à Secre-
taria, localizada no térreo. No atendimento, uma recepcionista anotará os dados de contato do partici-
pante e entregará o número de cada guarda-volumes. O participante deverá retirar a sua bagagem no 
mesmo período de funcionamento da Secretaria, não devendo deixar para pernoite. 

Restaurante
Haverá restaurante credenciado no local do evento para atender o público nos dias 11, 12 e 13 de maio, 
exceto no último dia, 14/05 (sábado).

La Maison
11/05 - 1º andar
12/05 - Térreo
13/05 – Térreo

Temperatura Centro de Eventos
Orientamos aos congressistas que levem casaco/blazer. O ambiente do evento é climatizado a tempera-
turas baixas e pode causar desconforto para pessoas sensíveis ao frio.

Faça o download do APP do evento - CBC 2022
Disponível para IOS e Android
IOS: https://apps.apple.com/us/app/congresso-brasileiro-coluna-22/id1621961945
ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.inteligenciaweb.cbc

https://apps.apple.com/us/app/congresso-brasileiro-coluna-22/id1621961945
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.inteligenciaweb.cbc


12 | MAIO - QUINTA-FEIRA

Solenidade de abertura 
18º Congresso Brasileiro de Coluna
18:30 às 20:00 - Sala Canoa Quebrada

13 | MAIO - SEXTA-FEIRA

Festa do congressista
20:30 - La maison buffet – Salão Cidade 

Endereço: Av. Engenheiro Luiz Vieira, nº 555 – Papicu

Identificação: Cada congressista tem direito a uma pulseira de acesso para Festa do Congressista.  Essa 
identificação é de responsabilidade do congressista. Deve ser usada de forma pessoal e intransferível. O valor 
do acesso é R$150,00, por acompanhante. O acompanhante, necessariamente, deve estar associado a um 
congressista com inscrito. A pulseira deve ser retirada na Secretaria do Evento, a partir do dia 12/05 nos 
horários de funcionamento.

PROGRAMA SOCIAL - 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE COLUNA
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NORTH AMERICAN SPINE SOCIETY - NASS

08:00 às 12:30 - Sala Flecheiras

08:00 às 08:20 - Welcome and Introduction
Palestrante: JOHN LIU - UNITED STATES
Palestrante: EDWARD J. DOHRING - UNITED STATES
Palestrante: CRISTIANO MAGALHÃES MENEZES - MG

08:20 às 08:30 - Case Presentations: Case 1 - L3-4 Degenerative Case 2 - L4-5 High 
Riding Crest Case 3 - L4-S1 Fusion Case 4 - Adult Scoliosis
Palestrante: JOHN LIU - UNITED STATES

08:30 às 09:00 - Evolution of lateral approaches to the spine in the last 15 years
Palestrante: JOHN LIU - UNITED STATES

09:00 às 09:30 - Is lateral better than posterior approach?
Palestrante: RODRIGO AUGUSTO DO AMARAL - SP

09:30 às 10:00 - Break

10:00 às 10:30 - Pre-psoas is the ideal approach!
Palestrante: EMILIANO VIALLE - PR

10:30 às 11:00 - Transpsoas is the ideal approach!
Palestrante: CRISTIANO MAGALHÃES MENEZES - MG

11:00 às 11:20 - Single position lateral or posterior is the future
Palestrante: JOHN LIU - UNITED STATES

11:20 às 11:50 - Lateral in spinal deformity
Palestrante: EDWARD J. DOHRING - UNITED STATES

11:50 às 12:30 - Case review and debate with faculty
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AOSPINE

08:00 às 10:00 - Sala Canoa Quebrada

Sessão 1 - Doença discal lombar
Moderador: LUIZ GUSTAVO DAL OGLIO DA ROCHA

08:00 às 08:05 - Boas-vindas e objetivos do curso
Palestrante: JERÔNIMO BUZETTI MILANO
Palestrante: DAVID DEL CURTO

08:05 às 08:20 - Reduzindo a “invasão” em cirurgia de coluna: perspectiva histórica
Palestrante: LUIZ ROBERTO GOMES VIALLE

08:20 às 08:23 - Caso clínico 1
Palestrante: MARCO AURELIO MOSCATELLI ALVARENGA

08:23 às 08:28 - Conferência: abordagem interlaminar
Palestrante: CHRISTOPH SIEPE - GERMANY

08:28 às 08:33 - Conferência: abordagem transforaminal
Palestrante: MARCIO OLIVEIRA PENNA DE CARVALHO

08:33 às 08:43 - Conferência: microdiscetomia ainda é o gold standard
Palestrante: EMILIANO VIALLE

08:43 às 08:46 - Discussão

08:46 às 08:49 - Caso clínico 2
Palestrante: JOSE MOUSSA CHALOUHI

08:49 às 08:59 - Conferência: microdiscetomia via Wiltse

08:59 às 09:09 - Conferência: abordagem transforaminal: quando foraminoplastia 
é necessária?
Palestrante: MARCUS VINÍCIUS SERRA

09:09 às 09:19 - Conferência: como defino meu acesso caso a caso
Palestrante: GUILHERME PEREIRA CORREA MEYER

09:19 às 09:29 - Discussão

09:29 às 09:32 - Encerramento do caso 2
Palestrante: JOSE MOUSSA CHALOUHI
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09:32 às 09:47 - Guest Lecture: Evolução da cirurgia endoscópica em coluna lombar
Palestrante: FACUNDO VAN ISSELDYK - ARGENTINA

09:47 às 10:00 - Perguntas e encerramento do módulo

10:00 às 10:30 - Coffee break

10:30 às 12:30 – Sessão 2 - Estenose do canal lombar
Moderador: JERÔNIMO BUZETTI MILANO

10:30 às 10:33 - Caso clínico 3
Palestrante: ALBERTO OFENHEJM GOTFRYD

10:33 às 10:43
Conferência: descompressão micro por acesso tubular unilateral
Palestrante: AVELINO PARAJON - SPAIN

10:43 às 10:53
Conferência: descompressão endoscópica: limitações e técnica
Palestrante: DAVID DEL CURTO

10:53 às 11:03 - Discussão

11:03 às 11:06 - Encerramento do caso 3
Palestrante: ALBERTO OFENHEJM GOTFRYD

11:06 às 11:09 - Caso clínico 4
Palestrante: RODRIGO AUGUSTO DO AMARAL

11:09 às 11:19 - Conferência: MIS TLIF: é possível corrigir/manter lordose?
Palestrante: LUIZ GUSTAVO DAL OGLIO DA ROCHA

11:19 às 11:29 - Conferência: LLIF anterior ou transpsoas? Limitações da 
descompressão indireta
Palestrante: EMILIANO VIALLE

11:29 às 11:39 - Descompressão com fusão via intersomática endoscópica: onde 
estamos?
Palestrante: ENRICO IORATTI

11:39 às 11:49 - Discussão
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11:49 às 11:59 - Encerramento do caso 4
Palestrante: RODRIGO AUGUSTO DO AMARAL

11:59 às 12:14 - Aplicação da navegação em cirurgia minimamente invasiva lombar
Palestrante: AVELINO PARAJON - SPAIN

12:14 às 12:30 - Perguntas e encerramento do módulo

14:00 às 16:00 - Sessão 3 - Coluna Cervical
Moderador: DAVID DEL CURTO

14:00 às 14:10 - AOSpine MIS Curriculum
Palestrante: AVELINO PARAJON - SPAIN

14:10 às 14:13 - Caso clínico 5
Palestrante: CHARLES ANDRE CARAZZO

14:13 às 14:23 - Conferência: Abordagem posterior microcirúrgica tubular
Palestrante: JERÔNIMO BUZETTI MILANO

14:23 às 14:33 - Conferência: foraminotomia posterior endoscópica
Palestrante: MARCUS VINÍCIUS SERRA

14:33 às 14:43 - Conferência: ACDF ainda é o gold standard
Palestrante: LUIZ ROBERTO GOMES VIALLE

14:43 às 14:53 - Discussão

14:53 às 14:56 - Caso clínico 6
Palestrante: RENATO HIROSHI SALVIONI UETA

14:56 às 15:06 - Conferência: reduzindo a invasão em laminoplastias cervicais
Palestrante: EMILIANO VIALLE

15:06 às 15:16 - Conferência: descompressão endoscópica cervical over the top
Palestrante: CHRISTOPH SIEPE - GERMANY

15:16 às 15:26 - Discussão

15:26 às 15:29 - Encerramento do caso 6
Palestrante: RENATO HIROSHI SALVIONI UETA
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15:29 às 15:44 - Palestra: navegação em MIS cervical: step by step
Palestrante: AVELINO PARAJON - SPAIN

15:44 às 16:00 - Perguntas e encerramento do módulo

16:00 às 16:30 - Coffee break

16:30 às 18:10 - Sessão 4 - Temas controversos
Moderador: EMILIANO VIALLE

16:30 às 16:33 - Caso clínico 7
Palestrante: GUILHERME PEREIRA CORREA MEYER

16:33 às 16:43 - Aspectos técnicos de reoperação por via endoscópica
Palestrante: DAVID DEL CURTO

16:43 às 16:53 - Microdiscectomia em recidiva de hérnias discais lombares: quando 
e como
Palestrante: JERÔNIMO BUZETTI MILANO

16:53 às 17:03 - Quando fusão é necessária em recidiva?

17:03 às 17:13 - Discussão

17:13 às 17:16 - Encerramento do caso 7
Palestrante: GUILHERME PEREIRA CORREA MEYER

17:16 às 17:31 - Lesões durais em cirurgias endoscópicas
Palestrante: FACUNDO VAN ISSELDYK - ARGENTINA

17:31 às 17:46 - Abordagem minimamente invasiva dos tumores intradurais
Palestrante: AVELINO PARAJON - SPAIN

17:46 às 18:00 - Complications in Full Endoscopic Spine Surgeries
Palestrante: CHRISTOPH SIEPE - GERMANY

18:00 às 18:10 - Discussão e encerramento do módulo
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08:00 às 10:00 - Sala Cumbuco

Early Onset Scoliosis
Coordenador: LUIS EDUARDO MUNHOZ DA ROCHA
Coordenador: PAUL SPONSELLER - UNITED STATES

08:00 às 08:10 - Welcome

08:10 às 08:20 - Definition, associated conditions, evaluation of the patient and 
classification
Palestrante: CARLOS ABREU DE AGUIAR

08:20 às 08:30 - Treatment goals
Palestrante: TÚLIO ALBUQUERQUE DE MOURA RANGEL

08:30 às 08:40 - Conservative treatment: Indications and limits
Palestrante: ANDRÉ LUÍS FERNANDES ANDÚJAR

08:40 às 08:45 - Discussion

08:45 às 08:55 - Halo-gravity traction: Indications, technique and complications
Palestrante: AMER SAMDANI - UNITED STATES

08:55 às 09:05 - State of the art of distraction based systems
Palestrante: PAUL SPONSELLER - UNITED STATES

09:05 às 09:15 - Guided growth systems: Indications and techniques
Palestrante: STEPHEN LEWIS - CANADA

09:15 às 09:25 - Congenital deformities: indications for VCR and short fusion
Palestrante: PAUL SPONSELLER - UNITED STATES

09:25 às 09:30 - Discussion

09:30 às 10:00 - Case discussion
Apresentador de casos: LUIS EDUARDO MUNHOZ DA ROCHA

10:00 às 10:30 - Coffee break

10:30 às 12:30 - Adolescent Idiopathic Scoliosis
Coordenador: ANDRÉ LUÍS FERNANDES ANDÚJAR
Coordenador: AMER SAMDANI - UNITED STATES
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10:30 às 10:40 - Conservative treatment: State of the art of bracing
Palestrante: OLAVO BIRAGHI LETAIF

10:40 às 10:50 - Is there evidence for pysiotherapy?
Palestrante: RAPHAEL DE REZENDE PRATALI

10:50 às 11:00 - Tethering: where we are now
Palestrante: AMER SAMDANI - UNITED STATES

11:00 às 11:05 - Discussion

11:05 às 11:15 - Lowest Iinstrumented Vertebra for thoracic curves
Palestrante: DENIS SEGUCHI SAKAI

11:15 às 11:25 - Lowest Iinstrumented Vertebra for lTL/L curves
Palestrante: STEPHEN LEWIS - CANADA

11:25 às 11:35 - DVR: Indications and techniques
Palestrante: PAUL SPONSELLER - UNITED STATES

11:35 às 11:40 - Discussion

11:40 às 11:50 - Kyphosis - Definitions and natural history
Palestrante: ROBERT MEVES

11:50 às 12:00 - Scheuermann disease: Conservative treatment
Palestrante: LUIS EDUARDO MUNHOZ DA ROCHA

12:00 às 12:10 - Scheuermann disease: Surgical treatment
Palestrante: GUSTAVO BORGES LAURINDO DE AZEVEDO

12:10 às 12:30 - Discussion and case discussion
Apresentador de casos: HELTON LUIZ APARECIDO DEFINO

12:30 às 14:00 - Lunch / Workshops

14:00 às 16:00 - Adult Spine Deformity
Coordenador: HELTON LUIZ APARECIDO DEFINO
Coordenador: STEPHEN LEWIS - CANADA

14:00 às 14:10 - Current classifications systems - Treatment implications and prognosis
Apresentador: CARLOS EDUARDO BARSOTTI
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14:10 às 14:20 - What Are The Most Important Aligment Parameters And How To 
Obtain Then?
Palestrante: STEPHEN LEWIS - CANADA

14:20 às 14:30 - Patient Specific Precision Medicine In Asd
Palestrante: CHRISTOPHER AMES - UNITED STATES

14:30 às 14:35 - Discussion

14:35 às 14:45 - Conservative Treatment, Including Risks, Benefits And Complications 
For Each
Palestrante: ALBERTO OFENHEJM GOTFRYD

14:45 às 15:05 - Pre Optimization Eras Prehab
Palestrante: CHRISTOPHER AMES - UNITED STATES

15:05 às 15:15 - New Trends In Risk Stratification Including Frailtyand Surgical Genomics
Palestrante: RAPHAEL MARTUS MARCON

15:15 às 15:25 - Mis In Elderly Deformity
Palestrante: RODRIGO AUGUSTO DO AMARAL

15:25 às 15:30 - Discussion

15:30 às 16:00 - Case Discussion
Apresentador de casos: RODRIGO AUGUSTO DO AMARAL

16:00 às 16:30 - Coffee break

16:30 às 18:20 - Adult Spine Deformity
Coordenador: ALEXANDRE FOGAÇA CRISTANTE
Coordenador: CHRISTOPHER AMES - UNITED STATES

16:30 às 16:40 - Which Is The Best Interbody Fusion Technique? How To Choose 
Among Them?
Palestrante: ALEXANDRE FOGAÇA CRISTANTE

16:40 às 16:50 - Asd With Mobile Segments: Posterior Only Vs Anterolateral/
Posterior Approaches
Palestrante: CRISTIANO MAGALHÃES MENEZES
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16:50 às 17:00 - When Should You Perform A 3 Colunn Osteotomy And How To 
Avoid Failure?
Palestrante: ALDERICO GIRÃO CAMPOS DE BARROS

17:00 às 17:10 - Pso/Vcr- Tricks And Tips
Palestrante: STEPHEN LEWIS - CANADA

17:10 às 17:15 - Discussion

17:15 às 17:25 - Pjk -Prevention, Is There A Form To Avoid Them?
Palestrante: CHRISTOPHER AMES - UNITED STATES

17:25 às 17:35 - Complications Of Adult Spine Deformity Surgery - How To Avoid 
And Manage Them?
Palestrante: MURILO TAVARES DAHER

17:35 às 17:45 - Navigation And Robotics - What Can We Expect?
Palestrante: LUIZ MULLER AVILA

17:45 às 17:50 - Discussion

17:50 às 18:10 - Case Discussion
Apresentador de casos: LUIS EDUARDO CARELLI TEIXEIRA DA SILVA

18:10 às 18:20 - Final Considerations
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Sala Jericoacoara

08:00 às 10:00 - MÓDULO TRAUMA 

Presidente: RICARDO BRITTO COTIAS
Secretário: EMÍLIO CRISOSTOMO LIMA VERDE 

08:00 às 08:03 - Caso Clínico: Fratura Explosão Toraco-lombar sem déficit
Apresentador: ROBERT MEVES

08:03 às 08:10 - Tratamento conservador - Mini conferência
Palestrante: ANDRÉ FLÁVIO FREIRE PEREIRA

08:10 às 08:17 - Abordagem MIS posterior - Mini conferência
Palestrante: HELTON LUIZ APARECIDO DEFINO

08:17 às 08:24 - Artrodese via posterior - Mini conferência
Palestrante: LUIZ GUSTAVO DAL OGLIO DA ROCHA

08:24 às 08:31 - Resolução do caso
Apresentador: ROBERT MEVES

08:31 às 08:45 - Perguntas

08:45 às 09:00 - Conferência Internacional Contemporary topics in MIS Surgery
Palestrante: JOHN LIU - UNITED STATES

09:00 às 09:30 - TEMAS LIVRES - TRAUMA

Comentador: MAURO DOS SANTOS VOLPI
Comentador: SERGIO DAHER

09:00 às 09:06 - TL 1 - Manejo cirúrgico das lesões complexas envelhecidas do 
sacro por estabilização: avaliação longitudinal de 16 casos
Apresentador: LUIZ FELIPPE MOKDECI MARTINS DE OLIVEIRA

09:06 às 09:12 - TL2 - Thoracolumbar burst fracture: McCormack load-sharing 
classification – systematic review and single-arm meta-analysis
Apresentador: ÉRIKO GONÇALVES FILGUEIRA
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09:12 às 09:18 - TL3 - Avaliação de falhas ósseas críticas na calvária de ratos 
tratados com diferentes preparos de enxertos ósseos autólogos locais
Apresentador: RIAN SOUZA VIEIRA

09:18 às 09:30 - Discussão

09:30 às 09:45 - Conferência Internacional Post-traumatic Spine Deformity
Palestrante: STEPHEN LEWIS

09:45 às 10:00 - Conferência Internacional Pharmacological Treatment in Spinal 
Cord Injury
Palestrante: ERIC MUEHLBAUER - UNITED STATES

10:00 às 10:30 - Coffee break

10:30 às 11:15 - Mesa Redonda

10:30 às 10:33 - Caso Clínico: Fratura luxação cervical bifacetária
Apresentador: EMILIANO VIALLE

10:33 às 10:40 - Abordagem posterior
Palestrante: ALLAN HIROSHI DE ARAUJO ONO

10:40 às 10:47 - Abordagem anterior
Palestrante: ZAFFER MAITO

10:47 às 10:54 - Dupla abordagem
Palestrante: GUILHERME ZANINI ROCHA

10:54 às 11:01 - Resolução do caso
Apresentador: EMILIANO VIALLE

11:01 às 11:15 - Perguntas

10:30 às 12:15 - MÓDULO TRAUMA

Presidente: MÁRCIO COELHO PARAHYBA
Secretário: LUCAS DA PAZ HIGINO

11:15 às 11:30 - Fraturas da coluna cervicotorácica
Palestrante: HELTON LUIZ APARECIDO DEFINO
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11:30 às 12:00 - TEMAS LIVRES - TRAUMA

Comentador: MAURO DOS SANTOS VOLPI
Comentador: SÉRGIO DAHER

11:30 às 11:36 - TL 7 - Avaliação intra e interobservador da mensuração da cifose 
nas fraturas da coluna toracolombar
Apresentador: VITOR REGATIERI CASAGRANDE

11:36 às 11:42 - TL8 - Corpectomia Cervical Como Opção De Tratamento Para 
Fraturas- luxação Anquilosadas Em Pacientes Críticos
Apresentador: MARCIO COELHO PARAHYBA JUNIOR

11:42 às 11:48 - TL9 - Análise de comprometimento neurológico e de técnicas 
cirúrgicas na espondiloptose cervical traumática
Apresentador: MIGUEL VIEIRA DE ALMEIDA

11:48 às 12:00 - Discussão

12:00 às 12:15 - Fraturas do sacro: classificação e conceitos atuais
Palestrante: LUIS EDUARDO CARELLI TEIXEIRA DA SILVA

12:15 às 14:00 - Intervalo almoço

12:20 - 13:10 - Simpósio Satélite Grünenthal - Sala Canoa Quebrada

12:30 - 13:30 - Simpósio Satélite De Puy Synthes - Sala Flecheiras

13:20 - 14:10 - Simpósio Satélite Globus - Sala Cumbuco

14:00 às 16:00 - MÓDULO ENDOSCOPIA

Presidente: MARCELO BOTELHO SOARES DE BRITO
Secretário: MARCUS VINÍCIUS AMARAL BARRETO

14:00 às 14:45 -  Mesa Redonda Moderna - Endoscopia
Debatedor: HERTON RODRIGO TAVARES COSTA
Debatedor: JOSÉ MOUSSA CHALOUHI

14:00 às 14:15 - CASO 1
Apresentador e moderador: DAVID DEL CURTO
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14:15 às 14:30 - CASO 2
Apresentador e debatedor: GUILHERME PEREIRA CORREA MEYER

14:30 às 14:45 - CASO 3
Apresentador e debatedor: FACUNDO VAN ISSELDYK - ARGENTINA

14:45 às 15:00 - “Endoscopic Approaches for the Treatment of Thoracic Spine 
Disease”
Palestrante: MARCUS VINÍCIUS SERRA

15:00 às 15:30 - TEMAS LIVRES - ENDOSCOPIA

Comentador: ALUIZIO AUGUSTO ARANTES JUNIOR
Comentador: HELTON LUIZ APARECIDO DEFINO

15:00 às 15:06 - TL 13 - Discectomia lombar endoscópica interlaminar - Desfecho clínico
Apresentador: ANDRE LUIS SEBBEN

15:06 às 15:12 - TL14 - Manejo das lesões da dura máter na cirurgia endoscópica 
da coluna : Apresentação de um protocolo de tratamento
Apresentador: RAFAEL BARRETO SILVA

15:12 às 15:18 - TL15 - Estudo preliminar das condições pressóricas do fluido de 
irrigação no ambiente de trabalho na cirurgia total-endoscópica da coluna
Apresentador: MARCOS VAZ DE LIMA

15:18 às 15:30 - Discussão

15:30 às 15:45 - Conferência Internacional “Tips and Tricks in Endoscopic Spine 
Surgery”
Palestrante: CHRISTOPH SIEPE - GERMANY

15:45 às 16:00 - Conferência Internacional “Endoscopic Technique for the 
treatment of Cervical Radiculopathy”
Palestrante: CHRISTOPH SIEPE - GERMANY

16:00 às 16:30 - Coffee break

16:30 às 17:15 - Mesa Redonda Moderna - Endoscopia
Debatedor: RENATO HIROSHI SALVIONI UETA
Debatedor: JOÃO PAULO MACHADO BERGAMASCHI
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16:30 às 16:45 - CASO 1
Apresentador e moderador: MÁRCIO OLIVEIRA PENNA DE CARVALHO

16:45 às 17:00 - CASO 2
Apresentador e debatedor: RAFAEL BARRETO SILVA

17:00 às 17:15 - CASO 3
Apresentador e debatedor: BRUNO CESAR APRILE

16:30 às 18:15 - MÓDULO ENDOSCOPIA

Presidente: LUCIANO TEMPORAL BORGES CABRAL
Secretário: ANDRE SOUSA GARCIA

17:15 às 17:30 - Conferência Internacional “Evolution of the Transforaminal 
Approach for the Lumbar Spine”
Palestrante: FACUNDO VAN ISSELDYK - ARGENTINA

17:30 às 18:00 - TEMAS LIVRES - ENDOSCOPIA

Comentador: ALUIZIO AUGUSTO ARANTES JUNIOR
Comentador: HELTON LUIZ APARECIDO DEFINO

17:30 às 17:36 - TL 19 - Estudo anatômico do posicionamento ideal do parafuso 
s2 ilíaco
Apresentador: TÚLIO ALBUQUERQUE DE MOURA RANGEL

17:36 às 17:42 - TL20 - Associação do polimorfismo do gene que codifica a fibrilina-1 
com desenvolvimento da escoliose idiopática do adolescente
Apresentador: GUSTAVO BORGES LAURINDO DE AZEVEDO

17:42 às 17:48 - TL21 - Six minimally invasive approaches for lumbar interbody 
fusion surgery in adults suffering from degenerative lumbar disease: real world 
data at 1-year follow-up from a global prospective cohort study
Apresentador: EMILIANO VIALLE

17:48 às 18:00 - Discussão

18:00 às 18:15 - Conferência Internacional “Endoscopic Decompression of Central 
Canal Stenosis”
Palestrante: MARCO AURELIO MOSCATELLI ALVARENGA
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Sala Canoa Quebrada

08:00 às 10:00 - MÓDULO DEFORMIDADE PEDIÁTRICA 

Presidente: MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO DE MENEZES LOPES
Secretário: ROMERO PINTO DE OLIVEIRA BILHAR

08:00 às 08:45 - Mesa Redonda Moderna - Escoliose Neuro-muscular
Moderador: LUIS EDUARDO MUNHOZ DA ROCHA
Debatedor: TÚLIO ALBUQUERQUE DE MOURA RANGEL
Debatedor: SAMUEL CONRAD
Debatedor: RODRIGO GOES MEDEA DE MENDONÇA
Debatedor: ALEXANDER JUNQUEIRA ROSSATO
Debatedor: LUIZ MULLER AVILA

08:45 às 09:00 - Conferência Internacional How to optimize results and avoid 
complications in neuromuscular scoliosis
Palestrante: AMER SAMDANI - UNITED STATES

09:00 às 09:30 - TEMAS LIVRES - DEFORMIDADE PEDIÁTRICA

Comentador: FERNANDO FAÇANHA FILHO
Comentador: ELCIO LANDIM

09:00 às 09:06 - TL 4 - L5 Radiculopathy After Formal Reduction of High-Grade 
SDSG Type 5 and 6 L5-S1 Isthmic Spondylolisthesis with 2-Year Follow-Up.
Apresentador:   REJELOS CHARLES AGUIAR LIRA

09:06 às 09:12 - TL5 - Polimorfismo no gene do receptor da leptina associado 
com a suscetibilidade da escoliose idiopática do adolescente.
Apresentador: GUSTAVO BORGES LAURINDO DE AZEVEDO

09:12 às 09:18 - TL6 - Preservação do arco neural na vertebrectomia por via 
posterior: papel do ligamento meningovertebral – descrição de nova técnica
Apresentador: IGOR EBERT CECHIN

09:18 às 09:30 - Discussão
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09:30 às 09:45 - Conferência Internacional Pediatric Spine Tethering: Indications 
and Pitfalls
Palestrante: AMER SAMDANI - UNITED STATES

09:45 às 10:00 - Conferência Internacional Pediatric Spine Tethering: Lessons 
Learned and Future Directions
Palestrante: AMER SAMDANI - UNITED STATES

10:00 às 10:30 - Coffee break

10:30 às 12:15 - MÓDULO DEFORMIDADE PEDIÁTRICA

Presidente: EDUARDO GIL FRANÇA GOMES
Secretário: RAPHAEL TEOFILO DE SOUZA

10:30 às 11:15 - Mesa Redonda Moderna - Dorso Curvo
Moderador: ANDRÉ LUÍS FERNANDES ANDÚJAR
Debatedor: OLAVO BIRAGHI LETAIF
Debatedor: CARLOS ABREU DE AGUIAR
Debatedor: PAULO TADEU MAIA CAVALI
Debatedor: JOSE THIAGO PORTELLA KRUPPA
Debatedor: DANIEL CUNHA

11:15 às 11:30 - Conferência Internacional Vertebral deformities associated with 
intraspinal malformations
Palestrante: AMER SAMDANI - UNITED STATES

11:30 às 12:00 -  TEMAS LIVRES - DEFORMIDADE PEDIÁTRICA

Comentador: FERNANDO FAÇANHA FILHO
Comentador: ELCIO LANDIM

11:30 às 11:36 - TL 10 - Efficacy and security of the Lenke´s Starting point for 
thoracic pedicle screw placement using the freehand technique in pediatric 
scoliosis. A cases series study
Apresentador: FELIPE GUTIERREZ PINEDA - COLOMBIA

11:36 às 11:42 - TL11 - Resultados clínicos e radiográficos do tratamento da 
escoliose neuromuscular com parafusos de S2-alar-ilíaco guiados por navegação 
intraoperatória.
Apresentador: ALEX OLIVEIRA DE ARAUJO
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11:42 às 11:48 - TL12 - Morfologia do pedículo na escoliose: Concordância na 
classificação para avaliação pré-operatória
Apresentador: LUIZ EDUARDO PEREIRA COSTA ASSIS DE ALMEIDA

11:48 às 12:00 - Discussão

12:00 às 12:15 - Conferência Internacional High Degree Spondylolisthesis: when 
to correct and how?
Palestrante: STEPHEN LEWIS - CANADA

12:15 às 14:00 - Intervaço almoço

12:20 - 13:10 - Simpósio Satélite Grünenthal - Sala Canoa Quebrada

12:30 - 13:30 - Simpósio Satélite De Puy Synthes - Sala Flecheiras

13:20 - 14:10 - Simpósio Satélite Globus - Sala Cumbuco

14:00 às 16:00 - MÓDULO DEFORMIDADE DO ADULTO

Presidente: HELLADIO DE VASCONCELOS FERREIRA JUNIOR
Secrertário: LUCAR ROCHA CAVALCANTE

14:00 às 14:45 -  Mesa Redonda Moderna - Deformidade do Adulto 
Moderador: RODRIGO AUGUSTO DO AMARAL
Debatedor: WAGNER PASQUALINI
Debatedor: LUIZ MULLER AVILA
Debatedor: LUIZ GUSTAVO DAL OGLIO DA ROCHA
Debatedor: RAPHAEL DE REZENDE PRATALI
Debatedor: CARLOS ROMEIRO

14:45 às 15:00 - Conferência Internacional PJK and PJF: what we know currently and 
which is the better strategy to avoid them?
Palestrante: CHRISTOPHER AMES - UNITED STATES

15:00 às 15:30 - TEMAS LIVRE - DEFORMIDADE DO ADULTO

Comentador: SÉRGIO AFONSO HENNEMANN
Comentador: EDSON PUDLES
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15:00 às 15:06 - TL16 - Minimally Invasive Lateral Corpectomy of the Thoracolumbar 
Spine and reconstruction with expandable cage
Apresentador: GABRIEL CARVALHO LACERDA

15:06 às 15:12 - TL17 - Alteração morfológicas do forame e lordose segmentar 
relacionados com o posicionamento do Cage no TLIF em cadáveres
Apresentador: THIAGO DANTAS MATOS

15:12 às 15:18 - TL18 - Avaliação da acomodação da lordose lombar e correlação 
com os parâmetros pélvicos em ortostase e sentado
Apresentador: MURILO ALEXANDRE

15:18 às 15:30 - Discussão

15:30 às 15:45 - Conferência Internacional Revision Surgery in Adult Deformity
Palestrante: CLAUDIO LAMARTINA - ITALY

15:45 às 16:00 - Conferência Internacional Adult deformity: When to indicate to 
posterior approach
Palestrante: STEPHEN LEWIS - CANADA

16:00 às 16:30 - Coffee break

16:30 às 18:15 - MÓDULO DEFORMIDADE DO ADULTO

Presidente: ALEXANDRY DIAS CARVALHO
Secrertário: PEDRO RICARDO DE MESQUITA COUTINHO

16:30 às 17:15 - Mesa Redonda Moderna - Deformidade do Adulto
Moderador: ALEXANDRE FOGAÇA CRISTANTE
Debatedor: THIAGO PEREIRA COUTINHO
Debatedor: MARCOS ANTONIO TEBET
Debatedor: GUILHERME MOURA COLARES
Debatedor: CARLOS EDUARDO BARSOTTI
Debatedor: RUBENS GIRALDI JENSEN

17:15 às 17:30 - Conferência Internacional Adult Spine Deformity: When is it 
essential to go Upper thoracic spine and When can we stop the correction in the 
thoracolumbar junction
Palestrante: STEPHEN LEWIS - CANADA
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17:30 às 18:00 - TEMAS LIVRE - DEFORMIDADE DO ADULTO

Comentador: SÉRGIO AFONSO HENNEMANN
Comentador: EDSON PUDLES

17:30 às 17:36 - TL 22 - Evaluation of rod breakage after three-column osteotomy
Apresentador: ALDERICO GIRÃO CAMPOS DE BARROS

17:36 às 17:42 - TL23 - Dedicated Spinopelvic Measurement Software: a Look into 
the Usage Trend Among a Panel of Spine Surgeons
Apresentador: GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA POKORNY

17:42 às 17:48 - TL24 - Distração facetária unilateral com espaçador na coluna cervical 
subaxial para tratamento de deformidade coronal fixa da junção crânio- vertebral
Apresentador: IGOR EBERT CECHIN

17:48 às 18:00 - Discussão

18:00 às 18:15 - Conferência Internacional Coronal Alignment in Adult Deformity
Palestrante: CLAUDIO LAMARTINA - ITALY
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Sala Jericoacoara

08:00 às 10:00 - MÓDULO DEGENERATIVA LOMBAR

Presidente: EDSON LOPES JÚNIOR
Secretário: RONALDO DE ARAGAO RODRIGUES

08:00 às 08:45 - Mesa Redonda Convencional - Degenerativa Lombar

08:00 às 08:03 - Caso Clínico: Discopatia L5 - S1(Modic I): Falha do tratamento 
conservador
Apresentador: DELIO EULALIO MARTINS FILHO

08:03 às 08:10 - TLIF - Mini conferência
Palestrante: LUCIANO MILLER REIS RODRIGUES

08:10 às 08:17 - ALIF - Mini conferência
Palestrante: JERONIMO BUZETTI MILANO

08:17 às 08:24 - Lumbar Arthroplasty for L5-S1 DDD
Palestrante: JEAN-JACQUES ABITBOL - UNITED STATES

08:24 às 08:31 - Resolução do caso
Apresentador: DELIO EULALIO MARTINS FILHO

08:31 às 08:45 - Perguntas

08:45 às 09:00 - Conferência Internacional Abordagem transpsoas: como minimizar 
as complicações neurológicas no nível L4L5
Palestrante: JOHN ALEXANDER THOMAS - UNITED STATES

09:00 às 09:30 - TEMAS LIVRES - DEGENERATIVA LOMBAR

Comentador: SÉRGIO ZYLBERSZTEJN
Comentador: LUIZ ROBERTO GOMES VIALLE

09:00 às 09:06 - TL25 - Relevant Vascular Anatomy in Anterior Lumbar Intersomatic 
Fusion (ALIF) approach: an Magnetic Resonance (MRI) study in the Brazilian 
population.
Apresentador: GABRIEL CARVALHO LACERDA
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09:06 às 09:12 - TL26 - Impacto da Obesidade sobre os desfechos clínicos da 
cirurgia da coluna por artrodese via lateral transpsoas
Apresentador: GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA POKORNY

09:12 às 09:18 - TL27 - Low back pain in medical students and professors during 
the pandemic: retrospective cohort study
Apresentador: DELIO EULALIO MARTINS FILHO

09:18 às 09:30 - Discussão

09:30 às 09:45 - Conferência Internacional Single Position Surgery
Palestrante: CLAUDIO LAMARTINA - ITALY

09:45 às 10:00 - Conferência Internacional MIS combined approach for TL trauma
Palestrante: JOHN ALEXANDER THOMAS - UNITED STATES

10:00 às 10:30 - Coffee break

10:30 às 12:15 - MÓDULO DEGENERATIVA LOMBAR

Presidente: ALEXANDRE PODGAETI
Secretário: FRANCISCO VALMIR FERNANDES

10:30 às 11:15 - Mesa Redonda Convencional Degenerativa Lombar

10:30 às 10:33 - Caso Clínico: Espondilolistese L4 - L5 grau I com compressão 
radicular
Apresentador: RAPHAEL MARTUS MARCON

10:33 às 10:40 - TLIF - Mini Conferência
Palestrante: ERNANI VIANNA DE ABREU

10:40 às 10:47 - Abordagem transpsoas - Mini Conferência
Palestrante: RODRIGO AUGUSTO DO AMARAL

10:47 às 10:54 - Abordagem Anterior ao psoas - Mini Conferência
Palestrante: EMILIANO VIALLE

10:54 às 11:01 - Resolução do caso
Apresentador: RAPHAEL MARTUS MARCON

11:01 às 11:15 - Perguntas
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11:15 às 11:30 - Monitorização neurofisiológica nas artrodeses intersomáticas 
lombares
Palestrante: RICARDO FERREIRA

11:30 às 12:00 - TEMAS LIVRES - DEGENERATIVA LOMBAR

Comentador: SÉRGIO ZYLBERSZTEJN
Comentador: LUIZ ROBERTO GOMES VIALLE

11:30 às 11:36 - TL31 - Clinical outcomes and fusion success in patients with 
degenerative lumbar disease without spondylolisthesis: comparing anterolateral 
to posterior MIS approaches
Apresentador: EMILIANO VIALLE

11:36 às 11:42 - TL32 - Alteração morfológicas do forame intervertebral e lordose 
segmentar com a utilização de espaçadores intersomáticos anteriores
Apresentador: THIAGO DANTAS MATOS

11:42 às 11:48 - TL33 - Análise Comparativa dos Efeitos entre as Técnicas MIS TILIF 
e OPEN TLIF Utilizadas no Tratamento de Indivíduos com Doenças Degenerativas 
Lombares: uma coorte
Apresentador: RODRIGO DE SOUZA LIMA

11:48 às 12:00 - Discussão

12:00 às 12:15 - Conferência Internacional ALIF stand alone: quando não indicar
Palestrante: JOHN ALEXANDER THOMAS - UNITED STATES

12:15 às 14:00 - Intervalo almoço

12:30 - 13:30 - Simpósio Satélite Medtronic - Sala Canoa Quebrada

12:30 - 13:30 - Simpósio Satélite RIWOspine - Sala Cumbuco

14:00 às 16:00 - MÓDULO NOVAS TECNOLOGIAS NA CIRURGIA DA COLUNA

Presidente: NEWTON ANTÔNIO TRISTÃO
Secretário: PLÍNIO BRAGA LINHARES GARCIA

14:00 às 14:45 - Mesa Redonda Convencional Nova Tecnologias na Cirurgia da 
Coluna
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14:00 às 14:10 - O que a navegação mudou na minha prática clínica
Apresentador: SÉRGIO AFONSO HENNEMANN

14:10 às 14:15 - Perguntas

14:15 às 14:25 - Medicina regenerativa - O que existe de evidência e quais as 
perspectivas futuras para a cirurgia da coluna
Apresentador: ERIC MUEHLBAUER - UNITED STATES

14:25 às 14:30 - Perguntas

14:30 às 14:40 - Futuro da cirurgia de coluna com o cirurgião de acesso
Palestrante: CRISTIANO SILVA PINTO

14:40 às 14:45 - Perguntas

14:45 às 15:00 - Conferência Internacional Innovation in OR efficiency
Palestrante: MARK ALLEN FREEBORN - UNITED STATES

15:00 às 15:30 - TEMAS LIVRES - NOVAS TECNOLOGIAS NA CIRURGIA DA COLUNA 

Comentador: MAXIMILIANO AGUIAR PORTO
Comentador: LUCIANO MILLER REIS RODRIGUES

15:00 às 15:06 - TL37 - Is the navigation a game changer in One Level Transforaminal 
Lumbar Interbody Fusions (OL-TLIFs)?
Apresentador: NEWTON PIMENTA - CANADA

15:06 às 15:12 - TL38 - O uso do o-arm e da radioescopia em cirurgias da coluna: 
Estudo comparativo
Apresentador: SYLVIO MISTRO NETO

15:12 às 15:18 - TL39 - Avaliação clínica e radiológica em pacientes submetidos à 
artrodese com abordagem extremo lateral da coluna toracolombar: um estudo
retrospectivo
Apresentador: ALYNSON LAROCCA KULCHESKI

15:18 às 15:30 - Discussão

15:30 às 15:45 - Conferência Internacional Endoscopia: futuro da cirurgia de 
coluna?
Palestrante: FACUNDO VAN ISSELDYK - ARGENTINA
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15:45 às 16:00 - Endoscopia: apenas mais uma maneira de realizar a discectomia 
lombar
Palestrante: LUIZ ROBERTO GOMES VIALLE

16:00 às 16:30 - Coffee break
 
16:30 às 17:30 - MÓDULO NOVAS TECNOLOGIAS NA CIRURGIA DA COLUNA

Presidente: LUCIANO DE ALMEIDA FERRER
Secretário: SAULO RABELO LIMA VERDE

16:30 às 17:00 - TEMAS LIVRES - NOVAS TECNOLOGIAS NA CIRURGIA DA COLUNA

Comentador: MAXIMILIANO AGUIAR PORTO
Comentador: LUCIANO MILLER REIS RODRIGUES 

16:30 às 16:36 - TL43 - Utilização da técnica bipolar no âmbito da cirurgia da 
coluna vertebral 
Apresentador: THALES HENRIQUE GARCIA GONÇALVES

16:36 às 16:42 - TL44 - Desenvolvimento de software para determinação dos 
parâmetros sagitais e ponto de inflexão
Apresentador: ADIMILSON DOS SANTOS DELGADO

16:42 às 16:48 - TL45 - Spinal Alignment Comparison for Lateral Versus Supine 
L5-S1 ALIF in the Treatment of Patients with Degenerative Conditions of the 
Lumbar Spine 
Apresentador: ABNER FIORESE BISSOLI

16:48 às 17:00 - Discussão

17:00 às 17:15 - Conferência Internacional What is Artificial Intelligence and 
Machine Learning?
Palestrante: CHRISTOPHER AMES - UNITED STATES

17:15 às 17:30 - Conferência Internacional How new technologies and Artificial 
Intelligence can minimize complications in adult deformity
Palestrante: CHRISTOPHER AMES - UNITED STATES

17:30 às 19:00 - ASSEMBLEIA DA SBC
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Sala Canoa Quebrada

08:00 às 10:00 - MÓDULO TUMOR / INFECÇÃO / OSTEOPOROSE / 
SARCOPENIA / FRAGILIDADE

Presidente: SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES
Secretário: REJELOS CHARLES AGUIAR LIRA

08:00 às 08:45 - Mesa Redonda Moderna - Mesa Redonda Moderna - Metástases 
vertebrais
Moderador: MARCELO ITALO RISSO NETO
Debatedor: PEDRO POHL 
Debatedor: RUBENS HAJIME ARATANI
Debatedor: BRUNO DA COSTA ANCHESCHI
Debatedor: DIOGO RATH FINGERL BARBOSA
Debatedor: CARLOS HELI BEZERRA LEITE

08:45 às 09:00 - Conferência Internacional The evolving use of Robotics in Spine 
Surgery
Palestrante: EDWARD J. DOHRING - UNITED STATES

09:00 às 09:30 - TEMAS LIVRES - TUMOR / INFECÇÃO / OSTEOPOROSE 
/ SARCOPENIA / FRAGILIDADE

Comentador: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO
Comentador: MARCELO ITALO RISSO NETO

09:00 às 09:06 - TL28 - Hydrostatic pressure mimicking diurnal spinal movements 
maintains anabolic turnover in bovine nucleus pulposus cells in vitro
Apresentador: FÁBIO ANTÔNIO VIEIRA

09:06 às 09:12 - TL29 - Spinal disease in Multiple Myeloma: Who gets spinal cord 
compression syndrome ? . A cases series study
Apresentador: FELIPE GUTIERREZ PINEDA

09:12 às 09:18 - TL30 - Avaliação funcional e radiográfica de pacientes que 
evoluíram com infecção após instrumentação posterior da coluna torácica e 
lombar.
Apresentador: FERNANDO BALSIMELLI

09:18 às 09:30 - Discussão
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09:30 às 09:45 - Conferência Internacional Correction of adult deformities: how 
can the diagnosis of frailty help us to minimize complications?
Palestrante: CHRISTOPHER AMES - UNITED STATES

09:45 às 10:00 - Conferência Internacional Fixation strategies in Osteoporotic 
patients
Palestrante: JEAN-JACQUES ABITBOL - UNITED STATES

10:00 às 10:30 - Coffe break

10:30 às 12:15 - MÓDULO TUMOR / INFECÇÃO / OSTEOPOROSE 
/ SARCOPENIA / FRAGILIDADE

Presidente: BRUNO BRASIL DO COUTO
Secretário: JOSÉ ALBERTO ALVES OLIVEIRA

10:30 às 11:15 - Mesa Redonda Moderna - Infecção Vertebral
Moderador: CARLOS ROMEIRO
Debatedor: DJALMA CASTRO DE AMORIM JÚNIOR
Debatedor: ÉRIKO GONÇALVES FILGUEIRA
Debatedor: MÁRCIO VINHAL DE CARVALHO
Debatedor: GUSTAVO BORGES LAURINDO DE AZEVEDO
Debatedor: ROBERT MEVES

11:15 às 11:30 - Sarcopenia e fragilidade: que é e como ela pode interferir no 
tratamento cirúrgico dos pacientes idosos com patologias vertebrais - SBC
Palestrante: RODRIGO COSTA GONÇALVES

11:30 às 12:00 - TEMAS LIVRES - TUMOR / INFECÇÃO / OSTEOPOROSE 
/ SARCOPENIA / FRAGILIDADE

Comentador: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO
Comentador: MARCELO ITALO RISSO NETO

11:30 às 11:36 - TL34 - Outcomes and survival of spinal metastasis with epidural 
compression
Apresentador: RÔMULO PEDROZA PINHEIRO

11:36 às 11:42 - TL35 - Complicações do tratamento cirúrgico das metástases 
vertebrais
Apresentador: VINÍCIUS NOGUEIRA TOLEDO
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11:42 às 11:48 - TL36 - Análise comparativa das complicações mecânicas entre 
aloenxerto estrutural e gaiola de titânio utilizados para suporte anterior da 
coluna na tuberculose vertebral.
Apresentador: PEDRO PASCHOAL CASSAPIS CARDOSO AFONSO

11:48 às 12:00 - Discussão

12:00 às 12:15 - Preparo pré-operatório do paciente idoso com deformidade 
vertebral: como fazer e o que isso pode mudar no seu resultado

12:15 às 14:00 - Intervalo almoço

12:30 - 13:30 - Simpósio Satélite Medtronic - Sala Canoa Quebrada

12:30 - 13:30 - Simpósio Satélite RIWOspine - Sala Cumbuco

14:00 às 16:00 - MÓDULO PATOLOGIAS CRÂNIO-CERVICAIS

Presidente: XAVIER SOLER GRAELLS
Secretário: JÚLIO ALVES PONTE
14:00 às 14:45 - Sala Canoa Quebrada
14:00 às 14:45 - Mesa Redonda Moderna Patologias da junção crânio-cervical
Moderador: GERALDO DE SÁ CARNEIRO FILHO
Debatedor: LUÍS EDUARDO CARELLI TEIXEIRA DA SILVA
Debatedor: FERNANDO LUIZ ROLEMBERG DANTAS
Debatedor: AVELINO PARAJON - SPAIN
Debatedor: RUBENS GIRALDI JENSEN
Debatedor: JOSÉ ARNALDO MOTTA DE ARRUDA

14:45 às 15:00 - Manejo das deformidades crânio-cervicais em crianças e adultos 
jovens
Palestrante: ALDERICO GIRÃO CAMPOS DE BARROS

15:00 às 15:30 - TEMAS LIVRES - PATOLOGIAS CRÂNIO-CERVICAIS

Comentador: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO
Comentador: ALUÍZIO AUGUSTO ARANTES JR.

15:00 às 15:06 - TL40 - Estudo retrospectivo das vias de abordagem transoral 
e transoral estendida, aplicabilidade em diferentes doenças da junção crânio-
cervical.
Apresentador: FERNANDO BRENO DE OLIVEIRA RIBEIRO
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15:06 às 15:12 - TL41 - Mielopatia cervical grave: vias de acesso e avaliação pós-
operatória
Apresentador: PEDRO GREIN DEL SANTORO

15:12 às 15:18 - TL42 - A novel classification and algorithmic-based management 
of craniovertebral junction osteoarthrosis
Apresentador: FÁBIO DE ARAUJO FAGUNDES

15:18 às 15:30 - Discussão

15:30 às 15:45 - Conferência internacional instrumentation options and news 
devices in craniovertebral junction and subaxial cervical spine
Palestrante: CHRISTOPHER AMES - UNITED STATES

15:45 às 16:00 - Conferência Internacional Primary Tumors of Cervical Spine - 
Current Management
Palestrante: CHRISTOPHER AMES - UNITED STATES

16:00 às 16:30 - Coffee break

16:30 às 17:30 - MÓDULO PATOLOGIAS CRÂNIO-CERVICAIS

Presidente: AUGUSTIN MALZAC
Secretário: LUIZ EDUARDO MOREIRA PASSOS

16:30 às 17:00 - Mesa Redonda Moderna Tumores da Junção cranio-vertebral e 
cervical subaxial
Debatedor: CHRISTIANO ESTEVES SIMÕES
Debatedor: ALDERICO GIRÃO CAMPOS DE BARROS
Moderador: DOUGLAS KENJI NARAZAKI
Debatedor: AVELINO PARAJON - SPAIN
Debatedor: JERÔNIMO BUZETTI MILANO
Debatedor: RUBENS GIRALDI JENSEN

17:00 às 17:15 - Fratura do Odontóide no Idoso
Palestrante: MURILO TAVARES DAHER

17:15 às 17:30 - Papel das osteotomias anteriores nas correções de deformidades 
cervicais
Palestrante: LUÍS EDUARDO CARELLI TEIXEIRA DA SILVA
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Sala Canoa Quebrada

08:00 às 10:00 - MÓDULO DEGENERATIVA CERVICAL

Presidente: RONALD DE LUCENA FARIAS
Secretário: FILIPE RIBEIRO DE ARRUDA

08:00 às 08:45 - Mesa Redonda Convencional Degenerativa Cervical

08:00 às 08:03 - Caso Clínico: Hérnia discal centro-lateral C5-C6 ou C6-C7 com 
radiculopatia
Apresentador: ORLANDO RIGHESSO NETO

08:03 às 08:10 - Discectomia e artrodese cervical? - Mini conferência
Palestrante: CHARBEL JACOB JÚNIOR

08:10 às 08:17 - Cervical Arthroplasty - Mini conferência
Palestrante: JEAN-JACQUES ABITBOL - UNITED STATES

08:17 às 08:24 - Foraminotomia cervical? - Mini conferência
Palestrante: MARCELO BOTELHO SOARES DE BRITO

08:24 às 08:31 - Resolução do caso
Apresentador: ORLANDO RIGHESSO NETO

08:31 às 08:45 - Perguntas

08:45 às 09:00 - Conferência Internacional Cervical Arthroplasty - Which 
biomechanical deferences interferes in outcomes
Palestrante: JEAN-JACQUES ABITBOL - UNITED STATES

09:00 às 09:30 - TEMAS LIVRES - DEGENERATIVA CERVICAL

Comentador: MAXIMILIANO AGUIAR PORTO
Comentador: LUCIANO MILLER REIS RODRIGUES

09:00 às 09:06 - TL46 - Análise dos parâmetros sagitais cervicais em pacientes 
portadores de artrite reumatoide
Apresentador: SYLVIO MISTRO NETO
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09:06 às 09:12 - TL47 - A influência da incompatibilidade do macho de rosca na 
resistência para extração do parafuso pedicular
Apresentador: RÔMULO PEDROZA PINHEIRO

09:12 às 09:18 - TL48 - Utilização de parafusos pediculares na coluna cervical 
subaxial: análise comparativa entre o posicionamento tomográfico de 102 
parafusos e repercussão clínica
Apresentador: IGOR EBERT CECHIN

09:18 às 09:30 - Discussão

09:30 às 09:45 - Conferência Internacional Tumores da coluna cervical
Palestrante: AVELINO PARAJON - SPAIN

09:45 às 10:00 - Conferência Internacional 3D Navigation in Cervical Spine Surgery
Palestrante: AVELINO PARAJON - SPAIN

10:00 às 10:30 - Coffee break

10:30 às 12:15 - MÓDULO DEGENERATIVA CERVICAL

Presidente: CARLOS TUCCI NETO
Secretário: ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO BRACONI

10:30 às 11:15 - Mesa Redonda Moderna - Mielopatia cervical
Moderador: ALUÍZIO AUGUSTO ARANTES JR.
Debatedor: AMAURI ARAÚJO GODINHO JR.
Debatedor: RENE KUSABARA
Debatedor: RUBENS HAJIME ARATANI
Debatedor: CARLOS ROBERTO SAMPAIO DE ASSIS DRUMMOND
Debatedor: LUCIANO MILLER REIS RODRIGUES

11:15 às 11:45 - TEMAS LIVRES - DEGENERATIVA CERVICAL

Comentador: MAXIMILIANO AGUIAR PORTO
Comentador: LUCIANO MILLER REIS RODRIGUES

11:15 às 11:21 - TL49 - Is there a correlation between the morphometric findings 
of the dynamic cervical spine mri and the results obtained from the mjoa score 
in patients with spondylotic myelopathy?
Apresentador: GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA POKORNY
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11:21 às 11:27 - TL50 - Correlação dos parâmetros craniocervicais com o espaço 
retrofaríngeo na artrodese atlantoaxial
Apresentador: FÁBIO ANTÔNIO CABRAL DE ARAUJO FAGUNDES

11:27 às 11:34 - TL51 - Incidência de cervicalgia em alunos de medicina da Faculdade 
Santa Marcelina
Apresentador: LUIZ CLÁUDIO LACERDA RODRIGUES

11:34 às 11:45 - Discussão

11:45 às 12:00 - Conferência Internacional Spine20
Palestrante: CARLOS TUCCI NETO
Palestrante: ERIC MUEHLBAUER - UNITED STATES
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Sala Jericoacoara

08:00 às 10:00 - MÓDULO COMPLICAÇÕES NA CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL

Presidente: JAYME BATISTA FREIRE DE CARVALHO
Secretário: ALLAN MASASHI GUIMARAES KATO 
Moderador: HELTON LUIZ APARECIDO DEFINO
Moderador: CRISTIANO MAGALHÃES MENEZES

08:00 às 09:50 - Fórum de Complicações na Cirurgia da Coluna Vertebral

08:00 às 08:10 - Como evitar complicações nas abordagens laterais à coluna 
vertebral
Palestrante: CRISTIANO MAGALHÃES MENEZES

08:10 às 08:20 - CASO 1 - Desequilíbrio sagital pós cirurgia de correção de escoliose
Apresentador: ANDRÉ LUÍS FERNANDES ANDÚJAR

08:20 às 08:30 - Perguntas e discussão

08:30 às 08:40 - CASO 2 - Escoliose Congênita
Apresentador: ALEXANDRE FOGAÇA CRISTANTE

08:40 às 08:50 - Perguntas e discussão

08:50 às 09:00 - CASO 3 - Amaurose transitória na cirurgia da coluna vertebral
Apresentador: ALDERICO GIRÃO CAMPOS DE BARROS

09:00 às 09:10 - Perguntas e discussão

09:10 às 09:20 - CASO 4 - Desequilíbrio sagital Pós cirurgia para correção de 
escoliose no adulto
Apresentador: DIEGO DA SILVA COLLARES

09:20 às 09:30 - Perguntas e discussão

09:30 às 09:40 - CASO 5 - infecção pós operatória + falha de implantes
Apresentador: RAFAEL BELLONI CABRAL

09:40 às 09:50 - Perguntas e discussão
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09:50 às 10:00 - Conferência Internacional Vascular Complications in Anterior 
Approach of Lumbar Spine
Palestrante: JOHN ALEXANDER THOMAS - UNITED STATES

10:30 às 12:00 - MÓDULO COMPLICAÇÕES NA CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL

Presidente: GUILHERME MOURA COLARES
Secretário: GUILHERME REBECHI ZUIANI
Moderador: ELCIO LANDIM
Moderador: FERNANDO ANTÔNIO MENDES FAÇANHA FILHO

10:30 às 12:00 - Fórum de Complicações na Cirurgia da Coluna Vertebral

10:30 às 10:40 - Complicação neurológica na cirurgia da coluna vertebral
Palestrante: HELTON LUIZ APARECIDO DEFINO

10:40 às 10:50 - CASO 6 - Lesão esofágica em artroplastia cervical
Apresentador de Caso de complicação: GERALDO DE SÁ CARNEIRO FILHO

10:50 às 11:00 - Perguntas e discussão

11:00 às 11:10 - CASO 7 - Pneumoencéfalo após a instalação de halo craniano
Apresentador de Caso de complicação:  THALES HENRIQUE GARCIA GONÇALVES

11:10 às 11:20 - Perguntas e discussão

11:20 às 11:30 - Caso 8 - Espondilolistese Grave L5-S1
Apresentador de Caso de complicação: RODRIGO GOES MEDEA DE MENDONÇA

11:30 às 11:40 - Perguntas e discussão

11:40 às 11:50 - CASO 9 - Reoperação em ALIF
Apresentador de Caso de complicação: CRISTIANO SILVA PINTO

11:50 às 12:00 - Perguntas e discussão

12:00 às 12:30 - Encerramento do 18º Congresso
Premiação dos melhores trabalhos científicos
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ID: 3254
ÁREA: Trauma na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: ALYNSON LAROCCA KULCHESKI (HOSPITAL DO TRABALHADOR - CURITIBA - PR - 
Brasil), ANDRE LUIS SEBBEN (HOSPITAL DO TRABALHADOR - CURITIBA - PR - Brasil), XAVIER SOLER 
GRAELLS (HOSPITAL DE CLINICAS - CURITIBA - PR - Brasil), MARCEL LUIZ BENATO (HOSPITAL DO 
TRABALHADOR - CURITIBA - PR - Brasil), PEDRO GREIN SANTORO (HOSPITAL DO TRABALHADOR 
- CURITIBA - PR - Brasil)

TÍTULO: MANEJO DAS LESÕES POR ARMA DE FOGO NA COLUNA VERTEBRAL

OBJETIVO: Elaborar um protocolo de atendimento para ferimentos por arma de fogo (FAF) na coluna 
vertebral, com base na experiência
de mais de quinze anos de atendimento desse tipo de lesão

METODOLOGIA: Realizou-se uma análise transversal retrospectiva dos dados do prontuário eletrônico de 
um hospital terciário referentes ao atendimento de FAF na coluna vertebral entre janeiro de 2002 e janeiro 
de 2018.

RESULTADOS: O manejo proposto foi aplicado a 700 pacientes. Os dados epidemiológicos coletados 
mostram a população atendida

CONCLUSÕES: Foi elaborado um fluxograma de tratamento de uso fácil que, de acordo com fatores 
relacionados com o quadro neurológico, a localização do projétil, a estabilidade da lesão e critérios adicionais, 
permite determinar objetivamente a melhor opção de tratamento para cada caso.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/tzlkau7peg4POb3MquS7K1gkYpN3.pdf  
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ID: 3255
ÁREA: Degenerativa cervical
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: GABRIEL CERQUEIRA (HOSPITAL DO TRABALHADOR - CURITIBA - PR - Brasil), ALYNSON 
LAROCCA KULCHESKI (HOSPITAL DO TRABALHADOR - CURITIBA - PR - Brasil), ANDRE LUIS SEBBEN 
(HOSPITAL DO TRABALHADOR - CURITIBA - PR - Brasil), XAVIER SOLER GRAELLS (HOSPITAL DE 
CLINICAS UFPR - CURITIBA - PR - Brasil), PEDRO GREIN SANTORO (HOSPITAL DO TRABALHADOR 
- CURITIBA - PR - Brasil), MARCEL LUIZ BENATO (HOSPITAL DO TRABALHADOR - CURITIBA - PR - 
Brasil)

TÍTULO: MIELOPATIA CERVICAL GRAVE: VIAS DE ACESSO E 
AVALIAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA

OBJETIVO: Avaliar a evolução clínica em comparação com as vias de acesso cirúrgico em pacientes com 
mielopatia cervical grave.

METODOLOGIA:  Estudo observacional retrospectivo no qual foram avaliados 19 pacientes com mielopatia 
submetidos à cirurgia. Foram aplicados o questionário da Japanese Orthopedic Association (JOA) modificado, 
a Escala de Nurick e a Escala Visual Analógica (EVA) da dor um ano depois do procedimento cirúrgico e 
realizada avaliação neurológica pré-operatória e após um ano da cirurgia com a Escala de Frankel.

RESULTADOS: Os participantes eram 89% do sexo masculino e a média de idade foi de 63,9 anos. 
Nenhum paciente apresentou piora neurológica pós-operatória, 12 pacientes (63,16%) apresentaram dor 
leve e sete (36,84%) dor moderada. O grupo com doença degenerativa apresentou melhora neurológica 
depois da cirurgia e a via de acesso anterior exclusiva foi utilizada em 84% dos casos, 10% tiveram acesso 
exclusivamente por via posterior e 6% tiveram acesso com dupla via.

CONCLUSÕES: O tratamento cirúrgico apresenta bons resultados para inibir a evolução natural desfavorável 
da mielopatia no período de um ano depois da cirurgia e promove melhora neurológica nos casos degenerativos, 
sendo possível a utilização da via de acesso anterior na maior parte dos casos

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/myskqxzbeQEJZXHxAfUM9zSJmCY4.pdf  
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ID: 3257
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: ALYNSON LAROCCA KULCHESKI (HOSPITAL DO TRABALHADOR - CURITIBA - PR 
- Brasil), ANDRE LUIS SEBBEN (HOSPITAL DO TRABALHADOR - CURITIBA - PR - Brasil), XAVIER 
SOLER GRAELLS (HOSPITAL DO TRABALHADOR - CURITIBA - PR - Brasil), MARCEL LUIZ BENATO 
(HOSPITAL DO TRABALHADOR - CURITIBA - PR - Brasil), PEDRO GREIN SANTORO (HOSPITAL DO 
TRABALHADOR - CURITIBA - PR - Brasil), FILIPI LAZZARI (HOSPITAL DO TRABALHADOR - CURITIBA 
- PR - Brasil)

TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA E RADIOLÓGICA EM PACIENTES 
SUBMETIDOS À ARTRODESE COM ABORDAGEM EXTREMO LATERAL 
DA COLUNA TORACOLOMBAR: UM ESTUDO RETROSPECTIVO

OBJETIVO: Avaliar o perfil epidemiológico dos pacientes tratados com XLIF, dados clínicos e radiológicos, 
incluindo o impacto na qualidade de vida, parâmetros de dor e melhora da lordose lombar. 

METODOLOGIA: Estudo longitudinal retrospectivo, em que foram revisados prontuários de pacientes 
submetidos à XLIF entre 2017 e 2020 em Hospital terciário. Foram registrados os aspectos demográficos, 
características clínicas através de parâmetros como EVA e o índice de incapacidade Oswestry, aspectos 
radiológicos incluindo o ângulo de Cobb antes da cirurgia e 12 meses após.

RESULTADOS: Predominou o sexo feminino (66,7%), com média de idade de 59,1 anos (35-82 anos). O 
tempo de internação, em mediana, foi de 3 dias e o tempo de retorno às atividades diárias foi de 3 meses. 
Apenas quatro pacientes (8,9%) apresentaram complicações. A análise através de questionários demonstrou 
diferença significativa entre as pontuações pré e pós-operatórias em todas as escalas. No ODI, houve redução 
média na pontuação de 39,2% e na EVA, a pontuação mediana no pós operatório foi a metade da pontuação 
no pré-operatório (redução de 50%; p<0,001). O ângulo da lordose teve aumento de 26,3% no pós-
operatório em relação ao valor basal (p<0,001). 

CONCLUSÕES: O XLIF apresenta baixos índices de complicação, melhora da lordose lombar e permite 
recuperação das atividades diárias em curto período de tempo, além de desempenhar melhora estatisticamente 
significativa na qualidade de vida e no quadro álgico dos pacientes.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/wFDedAMGpzifnxn32D5LILDFZVl3.docx  
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ID: 3258
ÁREA: Doenças ósteo-metabólicas na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: BRUNO POSSANI (HOSPITAL DO TRABALHADOR - CURITIBA - PR - Brasil), ALYNSON 
LAROCCA KULCHESKI (HOSPITAL DO TRABALHADOR - CURITIBA - PR - Brasil), ANDRE LUIS SEBBEN 
(HOSPITAL DO TRABALHADOR - CURITIBA - PR - Brasil), XAVIER SOLER GRAELLS (HOSPITAL DO 
TRABALHADOR - CURITIBA - PR - Brasil), PEDRO GREIN SANTORO (HOSPITAL DO TRABALHADOR 
- CURITIBA - PR - Brasil), MARCEL LUIZ BENATO (HOSPITAL DO TRABALHADOR - CURITIBA - PR - 
Brasil)

TÍTULO: FRATURA OSTEOPORÓTICA TORACOLOMBAR: TRATAMENTO 
VCONSERVADOR COM QUALIDADE DE VIDA E CONTROLE DA OSTEOPOROSE

OBJETIVO: Avaliar o desfecho clínico de pacientes com fraturas toracolombares osteoporóticas tratadas 
conservadoramente pelo uso de órteses. Além disso, avaliar o perfil epidemiológico destes pacientes, a 
evolução da consolidação, da qualidade de vida e realizar o manejo da osteoporose para prevenção da 
reincidência, monitorando-se os níveis de vitamina D.

METODOLOGIA: Estudo retrospectivo longitudinal com 105 pacientes acima de 40 anos, atendidos em 
Hospital terciário referência no tratamento de coluna vertebral, vítimas de fratura toracolombar secundária a 
trauma de baixa energia. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. No acompanhamento 
ambulatorial destes pacientes foi avaliado o progresso da consolidação através de radiografias e foi mensurado 
o ângulo de Cobb do seguimento vertebra para avaliaçao da cifose segmentar. A avaliação clínica foi realizada 
através da Escala Visual Analógica da Dor (EVA) e do questionário Oswestry Disability Index (ODI) retrospectivo 
à fratura e após 6 meses de tratamento.

RESULTADOS: A maior incidência de fraturas foi do tipo A1 e observada em pacientes do sexo feminino, 
com 70 a 79 anos, sendo as vértebras L1 e T12 as mais acometidas. O tratamento conservador revelou uma 
melhora significativa na intensidade da dor, com redução de 4.3 pontos (p < 0.0001). A capacidade funcional 
manteve-se praticamente a mesma antes do trauma e após o tratamento, porém com um leve aumento do 
ângulo de Cobb. Quanto ao desfecho clínico, 83.8 % dos pacientes se mantiveram em tratamento, 1.9 % 
evoluíram para cirurgia e 14.3 % foram a óbito.

CONCLUSÕES: O tratamento conservador proporciona bons resultados nas fraturas estáveis da coluna 
vertebral.
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ID: 3265
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: ENGUER BERALDO GARCIA (SANTA CASA DE BELO HORIZONTE - BELO HORIZONTE 
- MG - Brasil)
Instituições do Trabalho: SANTA CASA BELO HORIZONTE MG - BELO HORIZONTE - MG - 
Brasil

TÍTULO: CORREÇÃO DO PLANO SAGITAL DA COLUNA VERTEBRAL: APLICAÇÃO DE
 PARAFUSOS CONVERGENTES OU DIVERGENTES

OBJETIVO: Apresentar um novo princípio para correção do plano sagital da coluna vertebral, posicionando os 
parafusos pediculares monoaxiais nesse plano de forma convergente ou divergente, associados à compressão 
ou distração, para proporcionar força em alavanca lordotizante ou cifotizante.

METODOLOGIA: Realizou-se um estudo de mecânica estatística de 28 fixações em segmentos de coluna 
sintética. Em quinze peças, foram aplicados parafusos pediculares monoaxiais nos extremos dos segmentos 
abordados com posicionamento no sentido convergente à fixação. Foram agregados às hastes retas e 
submetidos à força de compressão. Em outros treze segmentos, a fixação foi feita com parafusos pediculares 
monoaxiais, no sentido divergente ao centro da fixação, integrados às hastes retas e submetidos à força de 
distração.

RESULTADOS: Para criar cifose nos 15 segmentos sintéticos da coluna vertebral, a média do ângulo de 
Cobb na pré-fixação foi de -0,7° e a média pós-fixação foi de +15°. Para cria lordose em 13 segmentos, 
a média do ângulo de Cobb na pré-fixação foi de +1° e a média pós-fixação foi de +18°. A diferença 
foi confirmada por testes de mecânica estatística e considerada significativa. Contudo, não existe diferença 
relevante entre os ângulos médio para formação da lordose e da cifose.

CONCLUSÕES: Conclui-se que a correção do plano sagital da coluna aplicando o novo método de 
instrumentação é eficiente. Confirmou-se com teste de mecânica estatística que a diferença em graus de Cobb 
entre o período pré e o pós-fixação dos segmentos de coluna sintética fixados foi considerada significativa, 
tanto na criação da cifose quanto da lordose. 

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/MR7TW7edxLJlvoIJf74xjiwWMHG8.docx  
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ID: 3267
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: LILIANE FARIA GARCIA (INSTITUTO COLUNA VERTEBRAL BH - BELO HORIZONTE 
- MG - Brasil), ENGUER BERALDO GARCIA (instituto da coluna vertebral - BELO HORIZONTE - MG - 
Brasil)

TÍTULO: GRANDE IMPACTO NO EQUILÍBRIO DO PLANO CORONAL COM FIXAÇÃO
 MÚLTIPLA NO TRATAMENTO DA ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE

OBJETIVO: Foi realizado um estudo retrospectivo comparativo dos resultados na correção do Ângulo Sacro 
Clavicular (ASC) e do Cobb entre três diferentes técnicas de fixação no tratamento da Escoliose Idiopática 
do Adolescente (EIA). 

METODOLOGIA: Realizou-se um estudou bioestatístico de trezentos casos de EIA submetidos a fixação 
transpedicular, mostrou-se os resultados de três diferentes Tipos de Fixações: a Tradicional (FT), a Seletiva 
(FS) e a Múltipla (FM). Enfatizou-se essa última por ser inovador. Aplicou-se fixação curta, apical e múltipla 
nas escolioses com duas ou mais curvas estruturadas. Considerando secundárias residuais aquelas curvas 
iguais ou acima de 10°, observada no estudo radiológico usando inclinação lateral forçada para direita e 
esquerda, denominado de Teste Flexibilidade (TF). Identificou-se com precisão o ápice da curvatura onde 
focou-se a instrumentação.  Realizou-se acessos pontuais, fixando o menor número de vértebras possíveis e 
promovendo maior equilíbrio do plano coronal. 

RESULTADOS: Com o emprego da FM ocorreu-se correção de 100% referente a mediana do ASC entre 
pré e pós op, 66% aplicando FT, e 50% com a FS, sendo a diferença considerada significativa. Em relação 
ao Cobb, todos os três tipos de fixações apresentaram correções satisfatórias, com diferença considerada 
significativa, entre o pré e pós op.

CONCLUSÕES: Provou-se o grande impacto da FM na correção do ASC no tratamento da EIA.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/IIUd21xkMvrDweatIKovyMMUeKu3.docx  
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ID: 3289
ÁREA: Trauma na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: ÉRIKO GONÇALVES FILGUEIRA (Hospital de Base DF - Brasília - DF - Brasil), Aline Mizusaki 
Imoto (Hospital de Base DF - Brasília - DF - Brasil), Helbert Eustáquio Cardoso da Silva (Hospital de Base 
DF - Brasília - DF - Brasil), Robert Meves (Faculdade de ciências médicas da Santa Casa de São Paulo - São 
Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Faculdade de ciências médicas da Santa Casa SP - São Paulo - SP - 
Brasil,Hospital de Base DF - Brasília - DF - Brasil

TÍTULO: THORACOLUMBAR BURST FRACTURE: MCCORMACK LOAD-SHARING
 CLASSIFICATION – SYSTEMATIC REVIEW AND SINGLE-ARM META-ANALYSIS

OBJETIVO: STUDY DESIGN: A systematic review and single-arm meta-analysis of randomized clinical trials. 
OBJECTIVE: To evaluate if the load-sharing classification (LSC) is reliable to predict the best surgical approach 
for thoracolumbar burst fracture (TBF). SUMMARY OF BACKGROUND DATA: There is no previous review 
evaluating the efficacy of the use of LSC as a guide in the surgical treatment of burst fractures

METODOLOGIA: METHODS: On April 19th, 2019, a broad search was performed in the following 
databases: EMBASE, PubMed, Cochrane, SCOPUS, Web of Science, LILACS, and grey literature. This study 
was registered on the International Prospective Register of Systematic Reviews. We included clinical trials 
involving patients with TBF undergoing posterior surgical treatment, classified by load-sharing score, and that 
enabled the analysis of the outcomes loss of segmental kyphosis and implant failure. We performed random 
or fixed effects models meta-analyses depending on the data homogeneity. Heterogeneity between studies 
was estimated by I2 and τ2 statistics

RESULTADOS: RESULTS: The search identified 189 references, out of which nine studies were eligible 
for this review. All papers presenting LSC up to 6 proved to be reliable in indicating that only posterior 
instrumentation is necessary, without screw failures or loss of kyphosis correction. For cases where the LSC 
was higher than 6, only 2.5% of the individuals presented implant failure upon posterior approach alone. 
For loss of kyphosis correction, only 5% of patients had this outcome where LSC > 6. For both outcomes 
together, we had 6% of postoperative problems (I2 = 77%, τ2 < 0.0015, p<0.01).

CONCLUSÕES: CONCLUSION: Load-sharing scores up to 6 are 100% reliable, only requiring posterior 
instrumentation for stabilization. For scores higher than 6, the risk of implant breakage and loss of kyphosis 
correction in posterior fixation alone is low. Thus, other factors should be considered to define the best 
surgical approach to be adopted. Level of Evidence I. Keywords: Thoracolumbar burst fracture; Load-sharing 
classification

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/UKz0fyoDAnKkeikeHRrp8A6SppU7.docx  
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ID: 3300
ÁREA: Trauma na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Igor Almeida Teixeira da Silva de Figueiredo (Centro Universitário Metropolitano da Amazônia 
- UNIFAMAZ - Belém - PA - Brasil), Hilton Carvalho Sena (Centro Universitário Metropolitano da Amazônia 
- UNIFAMAZ - Belém - PA - Brasil), Marcos Ranieri Dias (Centro Universitário Metropolitano da Amazônia - 
UNIFAMAZ - Belém - PA - Brasil), Marcelo Antony Dantas de Veiga Cabral (Centro Universitário Metropolitano 
da Amazônia - UNIFAMAZ - Belém - PA - Brasil), Matheus Barros Lisboa (Centro Universitário Metropolitano 
da Amazônia - UNIFAMAZ - Belém - PA - Brasil), José Wilker Gomes de Castro Júnior (Centro Universitário 
do Pará - CESUPA - Belém - PA - Brasil), Beatriz Siems Tholius (Centro Universitário do Pará - CESUPA - 
Belém - PA - Brasil), Renata de Almeida Jansen (Faculdade de Medicina Nova Esperança - FAMENE - João 
Pessoa - PB - Brasil)
Instituições do Trabalho: Centro Universitário Metropolitano da Amazônia - UNIFAMAZ - Belém - 
PA - Brasil

TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE PACIENTES ACOMETIDOS POR FRATURA DA 
COLUNA CERVICAL, TORÁCICA E LOMBAR EM BELÉM - PA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.

OBJETIVO: Descrever o perfil epidemiológico de fraturas da coluna vertebral com lesão de medula espinhal 
em Belém - Pará com recorte temporal de novembro de 2016 a novembro de 2021.

METODOLOGIA: O presente estudo é de caráter quantitativo e retrospectivo. Foi realizada a análise de 
dados públicos do sistema DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil) 
sobre pacientes acometidos por fraturas da coluna cervical, torácica e lombar entre o período de novembro 
de 2016 a novembro de 2021. As variáveis analisadas foram sexo e faixa etária e lesão de medula espinhal 
com necessidade de tratamento. De acordo com a natureza das variáveis, foi aplicada análise estatística 
descritiva, sendo informados os valores percentuais dos dados e exposição destes por meio de gráficos e 
tabelas por meio do software Microsoft Excel 2016.

RESULTADOS: As fraturas da coluna vertebral são causa importante de morbidade e mortalidade na 
população mundial em decorrência de traumas e aumento da violência urbana. A lesão da medula espinhal 
ocorre em aproximadamente 15 a 20% das fraturas da coluna vertebral. O tratamento conservador está 
indicado de modo geral nas fraturas que não apresentam as características de instabilidade do segmento 
vertebral, que não mostram lesões neurológicas ou ainda em situações especiais em que existam contra-
indicações para o tratamento cirúrgico, porém uma parcela desses casos acaba necessitando de intervenção 
cirúrgica.

O conhecimento do perfil epidemiológico de pacientes acometidos por fraturas da coluna cervical, torácica 
e lombar é de fundamental importância ao meio científico e social a fim de construir novas pesquisas, 
desenvolvimento de políticas públicas eficientes e estruturação de serviços em diferentes regiões do estado 
para cada particularidade. 
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Dentro do período da pesquisa, foram cadastrados 530 casos de fraturas da coluna cervical, torácica e lombar, 
tendo 71,5% dos casos ocorrendo em pessoas na faixa etária entre 20 a 59 anos de idade, 347 sendo do 
sexo masculino, onde apenas 9% dos casos (48 pessoas) foram tratadas para fratura de coluna vertebral com 
lesão de medula espinhal.

CONCLUSÕES: O perfil epidemiológico do paciente acometido por fraturas da coluna cervical, torácica e 
lombar, no recorte temporal de novembro de 2016 a novembro de 2021, corresponde o sexo masculino 
principalmente entre idades de 20 a 59 anos com destaque para casos de fraturas com acometimento de 
medula espinhal que corresponde a 9% dos casos.
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ID: 3340
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: RENATO MÁRCIO SOUZA BONAFIM (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR / HOSPITAL DO 
TRABALHADOR DE CURITIBA - curitiba - PR - Brasil), ANDRÉ LUIA SEBBEN (HOSPITAL DE CLÍNICAS 
DA UFPR / HOSPITAL DO TRABALHADOR DE CURITIBA - curitiba - PR - Brasil), ALYNSON LAROCCA 
kULCHESKI (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR / HOSPITAL DO TRABALHADOR DE CURITIBA - 
curitiba - PR - Brasil), PEDRO GREIN DEL SANTORO (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR / HOSPITAL 
DO TRABALHADOR DE CURITIBA - curitiba - PR - Brasil), MARCEL LUIZ BENATO (HOSPITAL DE 
CLÍNICAS DA UFPR / HOSPITAL DO TRABALHADOR DE CURITIBA - curitiba - PR - Brasil), XAVIER 
SOLER I GRAELLS (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR / HOSPITAL DO TRABALHADOR DE CURITIBA 
- curitiba - PR - Brasil)

TÍTULO: DISCECTOMIA LOMBAR ENDOSCÓPICA 
INTERLAMINAR - DESFECHO CLÍNICO

OBJETIVO: Avaliar o desfecho clínico dos pacientes com hérnia discal lombar (HDL) operados por 
microdiscectomia endoscópica interlaminar. Como desfechos secundários, avaliamos a epidemiologia, tempo 
de retorno ao trabalho e as complicações relacionadas a técnica.

METODOLOGIA: Estudo longitudinal observacional e prospectivo, onde foi avaliado os pacientes portadores 
de HDL com indicação cirúrgica, na qual foi realizada discectomia endoscópica exclusivamente pela técnica 
interlaminar. Avaliou-se também os resultados clínicos por meio do questionário Oswestry 2.0 (ODI) e da 
escala visual analógica (EVA). Inserimos nesse estudo índice de satisfação pós-operatória de Macnab. Em 
paralelo a esses índices analisamos os resultados quanto as variáveis de epidemiologia, tempo de retorno ao 
trabalho e as complicações. Tais questionários foram aplicados no pré-operatório, no pós-operatório no dia 
seguinte a cirurgia e após 1 ano da cirurgia.

RESULTADOS: Em 132 pacientes selecionados para o estudo obtivemos significante melhora clínica nos 
questionários ODI e EVA, assim como 81,3% dos pacientes tiveram excelentes e bons no índice de Macnab. 
O tempo de internação hospitalar foi de 22,7 horas o retorno laboral de 30 dias. Os pacientes relataram 98% 
de satisfação com a cicatriz cirúrgica. Já a taxa de complicações com o método foi de 12,8%, sendo a recidiva 
da hérnia discal a complicação mais comum com 9,8% dos casos.

CONCLUSÕES: A técnica endoscópica se mostrou eficaz no tratamento da hérnia discal da coluna lombar 
com melhora clínica significante no período analisado, baixa incidência de complicações, precoce reabilitação 
pós-operatória e resultados próximos ou superiores à técnica padrão-ouro.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/tT2ht3eXUAFOGMXjXqArVX5ZWug6.pdf  
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ID: 3341
ÁREA: Trauma na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Igor Almeida Teixeira da Silva de Figueiredo (Centro Universitário Metropolitano da Amazônia 
- UNIFAMAZ - Bele´m - PA - Brasil), Renata de Almeida Jansen (Faculdade de Medicina Nova Esperança 
- FAMENE - João Pessoa - PA - Brasil), Hilton Carvalho Sena (Centro Universitário da Metropolitano da 
Amazônia - UNIFAMAZ - Belém - PA - Brasil), Marcos Ranieri Dias (Centro Universitário Metropolitano da 
Amazônia - UNIFAMAZ - Belém - PA - Brasil), Marcelo Antony Dantas de Veiga Cabral (Centro Universitário 
Metropolitano da Amazônia - UNIFAMAZ - Belém - PA - Brasil), Matheus Barros Lisboa (Centro Universitário 
Metropolitano da Amazônia - UNIFAMAZ - Belém - PA - Brasil), José Wilker Gomes de Castro Júnior (Centro 
Universitário do Pará - CESUPA - Belém - PA - Brasil), Beatriz Siems Tholius (Centro Universitário do Pará - 
CESUPA - Belém - PA - Brasil)
Instituições do Trabalho: Centro Universitário Metropolitano da Amazônia - UNIFAMAZ - Belém - 
PA - Brasil

TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES ACOMETIDOS POR FRATURA 
DA COLUNA CERVICAL, TORÁCICA E LOMBAR EM JOÃO PESSOA – PB NOS 
ÚLTIMOS 5 ANOS.

OBJETIVO: Descrever o perfil epidemiológico de fraturas da coluna vertebral com lesão de medula espinhal 
em João Pessoa – Paraíba com recorte temporal de 2016 a 2021.

METODOLOGIA: O presente estudo é de caráter quantitativo e retrospectivo. Foi realizada a análise 
de dados públicos do sistema DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do 
Brasil) sobre pacientes acometidos por fraturas da coluna cervical, torácica e lombar entre o período de 
novembro de 2016 a novembro de 2021. As variáveis analisadas foram: sexo, faixa etária e lesão espinhal 
com necessidade de tratamento. De acordo com a natureza das variáveis, foi aplicada análise estatística 
descritiva, sendo informados os valores percentuais dos dados e a exposição destes por meio de gráficos e 
tabelas através do software Microsoft Excel 2016.

RESULTADOS: A coluna vertebral e sua musculatura constituem uma estrutura biológica e mecânica 
complexa. É composta de dois tipos básicos de tecido: osso e partes moles, sendo uma estrutura anisotrópica. 
Suas propriedades mecânicas dependem de orientação específica e da carga aplicada. Tendo a fratura da 
coluna vertebral como causa importante de morbidade e mortalidade. Os mecanismos de lesão incluem 
forças de flexão, extensão, cisalhamento, torção e microtraumas repetitivos. Lesões da medula espinhal 
ocorrem em aproximadamente 15 a 20% das fraturas da coluna vertebral. 
O conhecimento do perfil epidemiológico de pacientes acometidos por fraturas da coluna cervical, torácica 
e lombar é de fundamental importância para os meios científico e social objetivando à construção de novas 
pesquisas, desenvolvimento de políticas públicas eficientes e estruturação de serviços em diferentes regiões 
do estado para cada particularidade. 
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Dentro do período da pesquisa, foram cadastrados 283 casos de fraturas da coluna cervical, torácica e lombar, 
dos quais 74,9% ocorreram em pessoas na faixa etária entre 20 a 59 anos, sendo 212 do sexo masculino, e 
apenas 3% dos casos (9 pessoas) tendo sido tratados para fratura de coluna vertebral com lesão de medula 
espinhal.

CONCLUSÕES: O perfil epidemiológico dos pacientes acometidos por fraturas da coluna cervical, torácica 
e lombar, no recorte temporal de novembro de 2016 a novembro de 2021, corresponde ao sexo masculino, 
principalmente na faixa etária de 20 a 59 anos, com destaque para os casos de fraturas com acometimento 
de medula espinhal que correspondem à 3% do total de casos.
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ID: 3342
ÁREA: Trauma na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Pedro Henrique Cortat Proba Couri (Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de São Paulo 
- São Paulo - SP - Brasil), Leandro Duil Kim (Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de São Paulo - São 
Paulo - SP - Brasil), William Zarza Santos (Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de São Paulo - São Paulo 
- SP - Brasil), Rodrigo Góes Medea Mendonça (Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de São Paulo - São 
Paulo - SP - Brasil), Nelson Astur (Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - 
Brasil), Alberto Ofenhejm Gotfryd (Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - 
Brasil), Osmar Avanzi (Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Maria 
Fernanda Silber Caffaro (Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), 
Robert Meves (Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - 
Brasil

TÍTULO: INSTRUMENTAÇÃO PERCUTÂNEA SEM ARTRODESE EM FRATURAS 
TORACOLOMBARES DO TIPO EXPLOSÃO (A3/A4, B): ESTUDO RETROSPECTIVO

OBJETIVO: As fraturas toracolombares do tipo explosão, embora amplamente descritas na literatura, 
permanecem sem consenso quanto às modalidades de tratamento. O objetivo do presente estudo foi avaliar 
os resultados clínicos e radiológicos da instrumentação percutânea sem artrodese como método de fixação 
dessas lesões.

METODOLOGIA: O estudo transversal retrospectivo avaliou 16 pacientes por meio da aferição da cifose 
regional pelo método de Cobb e dos escores de qualidade de vida e retorno ao trabalho (Índice de Incapacidade 
de Oswestry, EVA, SF-36 e Denis). 

RESULTADOS: Seis meses depois do tratamento cirúrgico, verificou-se 62,5% dos pacientes com 
incapacidade mínima segundo o Índice de Incapacidade Oswestry, manutenção da correção da cifose regional 
e ausência de falha da síntese. 

CONCLUSÕES: Os desfechos clínicos e radiológicos do estudo sugerem que a fixação minimamente 
invasiva é relevante para o tratamento das fraturas toracolombares do tipo explosão. Nível de evidência IV; 
Estudo observacional: coorte retrospectiva.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/QotfCk8J0Qqyqm7wlxw21HsdiCL8.pdf  
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ID: 3343
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Adimilson dos Santos Delgado (Universidade de São Paulo - São Carlos - SP - Brasil), Bruna 
Souza Morais (Universidade de São Paulo - S - SP - Brasil), Helton Luis Aparecido Defino (Universidade de 
São Paulo - Ribeirão Preto - SC - Brasil), Arlindo Neto Montagnoli (Universidade Federal de São Carlos - São 
Carlos - SP - Brasil)

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA DETERMINAÇÃO 
DOS PARÂMETROS SAGITAIS E PONTO DE INFLEXÃO.

OBJETIVO: A otimização da análise paramétrica para programação cirúrgica da coluna vertebral passa pela 
inclusão de parâmetros funcionais que refletem as mudanças dinâmicas associadas ao movimento, além dos 
parâmetros anatômicos comumente utilizados. Assim, o objetivo deste trabalho é validar e apresentar uma 
nova ferramenta de análise paramétrica dinâmica.

METODOLOGIA: A metodologia de validação baseou-se na comparação pela diferença média absoluta 
dos parâmetros versão pélvica (VP), inclinação sacral (IS), incidência pélvica(IP), cifose torácica (CT) e lordose 
lombar(LL), calculados com o software proposto e o Surgimap, para 10 voluntários assintomáticos.

RESULTADOS: O resultado para cada parâmetro foi: IS = 0.25°, VP = 0.09°, IP = 0.24°, CT = 4.3°, LL 
= 0.51°. Os pontos de inflexão da coluna foi localizado pela derivada da curva da coluna vertebral modelada 
pela interpolação dos centroides dos corpos vertebrais. Focando as análises na lordose lombar, demonstrou-
se que o ponto de inflexão nem sempre coincide com o referencial anatômico da mudança de curvatura da 
coluna.

CONCLUSÕES: Os resultados preliminares apresentam fortes indícios que a introdução dos parâmetros 
funcionais representam a coluna vertebral de forma mais próxima do real, sendo promissores para os avanços 
na programação cirúrgica.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/TnfjFEG2LJrOLFHFqfIdtAnYWME6.pdf  
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ID: 3344
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Leandro Duil Kim (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: CORRELAÇÃO DA INFECÇÃO PÓS OPERATÓRIA COM A ETIOLOGIA 
DA DOENÇA NA CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL COM INSTRUMENTAÇÃO

OBJETIVO: Avaliar as características epidemiológicas da infecção pós-operatória nas cirurgias com 
instrumentação da coluna vertebral no nosso serviço, assim como se há correlação entre a taxa de infecção 
pós-operatória e a etiologia da indicação do procedimento cirúrgico primário. 

METODOLOGIA: Foi realizada uma busca retrospectiva por meio dos prontuários de pacientes submetidos 
a cirurgia da coluna vertebral com instrumentação em nosso hospital entre 2015 e 2019, e que evoluíram 
com infecção pós-operatória aguda ou crônica com necessidade de limpeza cirúrgica para sua resolução. 
Foram excluídos os casos de cirurgias não instrumentadas, casos de infecção primária da coluna (osteomielite 
e espondilodiscite) e casos de infecção superficial da ferida operatória sem necessidade de limpeza cirúrgica.

RESULTADOS: A taxa de infeção pós-operatória foi de 11,6%. Deste grupo de pacientes que evoluíram com 
essa complicação a maioria foi submetida a cirurgia primariamente por trauma (38,9%), seguido de doença 
degenerativa (30,8%), indicação oncológica (19,2%), e deformidade (15,4%). Porém quando analisamos 
esses pacientes comparando-os com o total de casos de cirurgia na coluna vertebral com instrumentação 
realizadas no período, obtivemos uma prevalência maior de infecção em pacientes operados por deformidade 
(17,6%), seguido de doença degenerativa (13%), doença oncológica (11,4%) e trauma (9,9%). Essa diferença 
não mostrou ser estatisticamente significativa (p=0,79), assim como a correlação com sexo e idade. 

CONCLUSÕES: Em nosso estudo, proporcionalmente, houve diferença na prevalência de infecção 
pós-operatória de acordo com a indicação etiológica, sendo maior nos casos operados por deformidade, 
principalmente em decorrência de doença neuromuscular.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/7nOBIwiKfug3OgzghBSax6Womvc9.pdf  
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ID: 3346
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Arthur Fiorotto de Mattos (Universidade Anhembi Morumbi - São Paulo - SP - Brasil), Natália 
Fortony de Lima (Universidade Anhembi Morumbi - São Paulo - SP - Brasil), Marcelo Wajchenberg (Hospital 
Israelita Albert Einstein - São Paulo - SP - Brasil), Delio Eulalio Martins (Hospital Israelita Albert Einstein - São 
Paulo - SP - Brasil)

TÍTULO: LOW BACK PAIN IN MEDICAL STUDENTS AND PROFESSORS DURING 
THE PANDEMIC: RETROSPECTIVE COHORT STUDY

OBJETIVO: This study aimed to determine the prevalence of low back pain in medical students and professors 
before and during the pandemic, comparing both periods. Also, the study aimed to find risk factors associated 
with low back pain in these groups.

METODOLOGIA: In order to assess the prevalence of low back pain in medical students and professors 
in three Brazilian medical schools during the pandemic, in addition to potential associated risk factors, a 
questionnaire was administered, containing questions about the presence of low back pain, sociodemographic 
characteristics and environmental factors that could be related to such pain. 

RESULTADOS: Among the 978 responses obtained, the prevalence of low back pain during the pandemic 
was 69.94%, which represented a significant increase over values from the pre-pandemic period. A high 
prevalence of low back pain was found between the groups, especially among women. Some factors were 
associated with the incidence of low back pain, such as having previously diagnosed spinal problems and 
sedentary lifestyle. 

CONCLUSÕES: The prevalence of low back pain increased significantly during the pandemic in the studied 
groups. 

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/ytKe4RkBP9VwC4b5BiH6UJNGyXC2.docx  
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/oADt46xvvEsXJI2HC12IX6GJIVC0.docx  
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Ccwq2jWCWpKMOYmqT2c4BZDju0m4.pdf  
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ID: 3347
ÁREA: Trauma na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: CARLOS HUMBERTO T. MOREIRA (ITOR - DOURADOS - MS - Brasil), ROBERT MEVES 
(Universidade da Santa Casa de São Paulo-SP - Sao Paulo - SP - Brasil), WALTER KRAUSE NETO (Universidade 
São Judas Tadeu, São Paulo-SP - Sao Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: santa casa de sao paulo - - SP - Brasil

TÍTULO: FRATURA TORACOLOMBAR EXPLOSÃO: FIXAÇÃO CURTA, 
SEM ARTRODESE E SEM A RETIRADA DO IMPLANTE

OBJETIVO: Apresentar os desfechos funcionais, mediante primeira série de casos no nosso meio, de 
pacientes com fratura toracolombar do tipo explosão (A3,A4), submetidos a fixação posterior curta, sem 
artrodese e sem retirada dos implantes, até o final do acompanhamento mínimo de um ano.

METODOLOGIA: Foram avaliados, por meio de prontuários e exames de imagem, 55 pacientes 
consecutivamente tratados entre Janeiro/2010 e Janeiro/2019. A análise radiográfica foi realizada medindo 
a cifose local e segmentar, pelo método de Cobb. A avaliação funcional analisada por meio do questionário 
inespecífico SF-36 e questionário específico de dor e trabalho de Denis de 1983, aplicados após os 12 meses 
de seguimento.

RESULTADOS: Com perda de cinco pacientes (9%), 22 (44%) pacientes relataram ter dor mínima e 
ocasional e 8 (16%) pacientes responderam não ter dor. Três (6%) pacientes responderam que estavam 
completamente incapacitados. Os pacientes tiveram uma pontuação média de 73,16 pontos nos domínios 
do SF-36. Houve redução significativa da cifose em 12 meses (9,1±5,2 [min-máx 0-22]) na comparação com 
o pré-operatório (14,9±7,8 [min-máx 0-32]) (p≤0,01). Um paciente necessitou de retirada do implante em 
razão da proeminência sintomática do implante.

CONCLUSÕES: Esta série de casos sugere que a técnica leva a resultados funcionais satisfatórios, sem falha 
do implante ou cifose pós-traumática após acompanhamento mínimo de 12 meses de tratamento.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/2QVIN9VI8QU7qzr1EvNpzg8qt292.docx  
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ID: 3349
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Fabio Antonio Vieira (Unifesp - São Paulo - SP - Brasil), James D Kang (Harvard - Estados Unidos), 
Lydia Massako Ferreira (Unifesp - São Paulo - SP - Brasil), Shuichi Mizuno (Harvard - Estados Unidos)
Instituições do Trabalho: Harvard - Estados Unidos,Unifesp - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: HYDROSTATIC PRESSURE MIMICKING DIURNAL SPINAL MOVEMENTS 
MAINTAINS ANABOLIC TURNOVER IN BOVINE NUCLEUS PULPOSUS CELLS IN VITRO

OBJETIVO: With the goal of developing strategies to promote the regeneration of the nucleus pulposus 
(NP), the present study tried to identify the biological effects of hydrostatic (HP) and osmotic pressures on 
NP cells. The study hypothesis was that a repetitive regimen of cyclic HP followed by constant HP in high-
osmolality medium would increase anabolic molecules in NP cells.

METODOLOGIA: Bovine nucleus pulposus cells/clusters were enclosed within semi-permeable membrane 
pouches and incubated under 6 different regimens of hydrostatic pressure and osmotic pressure (fig.2). 1- 
LOsm/No HP group, low-osmolality medium at 320 mmol/kg H2O for 18 d; 2-HOsm/No HP group, high-
osmolality medium at 450 mmol/kg H2O for 18 d; 3- HOsm/HP group, cyHP at 0.2-0.7 MPa, 0.5 Hz for 2 
d in HOsm followed by coHP at 0.3MPa for 1 in HOsm, repeated 6 times for 18 d; 4- HOsm/cyHP group, 
cyHP at 0.2-0.7 MPa, 0.5 Hz in HOsm for 18 d; 5- HOsm/coHP group, coHP at 0.3 MPa in HOsm for 18 d; 
6- H-LOsm/HP group: cyHP at 0.2-0.7 MPa, 0.5 Hz in HOsm for 2 d followed by coHP at 0.3 MPa in LOsm 
for 1 d, repeated 6 times for 18 d. The pouches were placed in a pressure chamber, which was installed in 
a pressure/perfusion culture system.The pouches were harvested for RNA extraction, immunohistology as 
well as sGAG and DNA assays at 3, 12, and 18 d (fig.1).

RESULTADOS: NP cells showed a significantly increased expression of anabolic genes over time (fig.4): 
aggrecan, chondroitin sulfate N-acetylgalactosaminyltransferase 1, hyaluronan synthase 2, collagen type 2 
(p < 0.05). In addition, the expression of catabolic or degenerative genes (matrix metalloproteinase 13, 
collagen type 1) and cellular characteristic genes (proliferating cell nucleic antigen, E-cadherin) was suppressed. 
The amount of sulfated glycosaminoglycan increased significantly at day 18 compared to day 3 (p < 0.01). 
Immunostaining revealed deposition of extracellular-matrix molecules and localization of other specific 
molecules corresponding to their genetic expression.

CONCLUSÕES: The present study demonstrated that a repetitive regimen of HOsm/HP in NP cells increased 
gene expression and accumulation of ECM molecules, increased or maintained the proliferation capability 
and phenotypes of NP cells as well as suppressed the expression of degenerative/catabolic molecules over 
18 d. An improved understanding of how cells respond to physicochemical stresses will help to better treat 
the degenerating disc using either cell- or gene-based therapies as well as other potential matrix-enhancing 
therapies. Efforts to apply these tissue-engineering and regenerative-medicine strategies will need to consider 
these important physicochemical stresses that may have a major impact on the survivability of such treatments.
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ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Mls95Dy86cL9FgTAuDv5wwYdLq60.pdf  
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/HDDtMgr8ta5EgAIo9AJyYtJu1GA1.png  
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/vHwdYqcZpnTtvsRsarCXly4w7Uv9.png  
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/nHFT8F4PsTsSton6a20FAUQzv9E7.png   
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ID: 3352
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Claudio Alan Garcia Castilho (Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - Porto Alegre - RS - 
Brasil), Rosalino Guareschi Jr. (Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - Porto Alegre - RS - Brasil), Felipe 
Loss (Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - Porto Alegre - RS - Brasil), Yorito Kisaki (Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre - Porto Alegre - RS - Brasil), Oliver Daniani Meyer (Santa Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre - Porto Alegre - RS - Brasil), Cesar Dall’Bello (Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - Porto 
Alegre - RS - Brasil), Nilson Rodnei Rodrigues (Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - Porto Alegre - RS 
- Brasil), Sergio Zylbersztjen (Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - Porto Alegre - RS - Brasil)
Instituições do Trabalho: Hospital Mãe de Deus - Porto Alegre - RS - Brasil,Hospital Moinhos de 
Vento - Porto Alegre - RS - Brasil,Santa casa de Misericórdia de Porto Alegre - Porto Alegre - RS - Brasil

TÍTULO: INTENSIDADE DA DOR E ESTADO DE FUNCIONALIDADE 30 DIAS 
PÓS-OPERATÓRIO: DIFERENÇA ENTRE A DISCECTOMIA ENDOSCÓPICA 
LOMBAR PERCUTÂNEA TRANSFORAMINAL E INTERLAMINAR

OBJETIVO: Comparar as diferenças entre as abordagens endoscópicas transforaminal e interlaminar quanto 
à intensidade da dor e a funcionalidade 30 dias após o procedimento cirúrgico.

METODOLOGIA: Estudo de coorte retrospectivo, com pacientes tratados por discectomia endoscópica 
percutânea interlaminar ou transforaminal, em acompanhamento no Serviço de Coluna da ISCMPA, sul do 
Brasil. Os dados foram coletados do prontuário eletrônico dos pacientes por dois médicos independentes. 
Os desfechos clínicos de intensidade de dor e funcionalidade lombar foram avaliados, respectivamente, pela 
pontuação da escala visual analógica e do Oswestry Disability Index.

RESULTADOS: 36 pacientes foram incluídos no estudo, com média de idade de 50,8 ± 15,3 anos, sendo 19 
(52,8%), do sexo masculino. Quanto aos desfechos clínicos, observou-se diferença estatisticamente significativa 
para as abordagens endoscópicas percutânea transforaminal e interlaminar na redução da intensidade da dor 
(média da diferença 3,5 pontos, p < 0,001) e na melhora da funcionalidade (média da diferença 33,2 pontos, 
p < 0,001) quando comparado os momentos pré e 30 dias pós-operatório, sem diferença significativa em 
relação às abordagens. O tipo de abordagem técnica diferiu também em relação à idade dos pacientes, à 
localização, ao tipo e à migração da hérnia de disco, e ao tempo do paciente em sala cirúrgica.

CONCLUSÕES: Observou-se efeito semelhante na redução da dor e na restauração das funções lombares, 
após 30 dias da discectomia endoscópica percutânea, em ambas as abordagens técnicas, sem diferenças 
significativas entre si. Nível de evidência III; Estudo retrospectivo comparativo.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/wNwbycgRekshO0BI3mWaP60OFpJ2.pdf  
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Ify38ukS3LlUkx5b0RYKRMRAWwg0.png 
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ID: 3354
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: William Zarza (Santa Casa de São paulo - São Paulo - SP - Brasil), Alberto O Gotfryd (Santa 
Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Rodrigo G M Mendonça (Santa Casa de São Paulo - São Paulo 
- SP - Brasil), Nelson Astur (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Maria Fernanda Silber Caffaro 
(Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Mauro José Costa Salles (Santa Casa de São Paulo - São 
Paulo - SP - Brasil), Robert Meves (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: ESPONDILODISCITES INESPECÍFICAS EM ADULTOS: 
ESTUDO RETROSPECTIVO

OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é avaliar características epidemiológicas de adultos com espondilodiscite 
inespecífica, assim como evolução clínica após tratamento médico.

METODOLOGIA: Trata-se de estudo retrospectivo de pacientes com diagnóstico de espondilodiscite 
inespecífica. Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, acima de 18 anos, com tempo de seguimento 
mínimo de seis meses. Foram analisados dados epidemiológicos, laboratoriais e clínicos. Foram analisados 
os seguintes dados epidemiológicos: tempo de sintomas até o diagnóstico, como dorsalgia, febre, queda do 
estado geral e dano neurológico, idade, sexo e comorbidades associadas. Realizou-se avaliação laboratorial e 
análise de hemoculturas e culturas de tecidos. 

Dados relacionados ao tratamento também foram estudados, como duração da antibioticoterapia e necessidade 
de tratamento cirúrgico, bem como o procedimento realizado. Os métodos diagnósticos por imagem 
empregados foram: radiografias em incidências ântero-posterior e perfil do segmento afetado da coluna e/
ou tomografia computadorizada e/ou resssonância magnética. Por fim, foram analisados dados referentes a 
evolução clínica, como presença de dor residual, deformidade, déficit neurológico e morte.

RESULTADOS: Nove pacientes foram incluídos. A média de idade foi de 64 anos, sendo sete homens 
(77,7%) e duas mulheres (22,2%). Todos os pacientes avaliados tinham dorsalgia. O local mais acometido 
foi a coluna lombar (44,4%). Apenas três pacientes (33,3%) apresentaram febre e cinco (55%), sintomas 
constitucionais. O tempo médio de sintomas antes do diagnóstico foi de 2,5 (± 1,5) semanas. Apenas quatro 
pacientes (44,4%) tiveram culturas positivas. Cinco pacientes (55,5%) apresentaram alteração neurológica. Ao 
término do tratamento, dois pacientes melhoraram um nível no escore de Frankel, dois pacientes melhoraram 
dois níveis. A principal indicação para cirurgia foi déficit neurológico (55,5%). Dois pacientes avaliados foram 
a óbito em decorrência do quadro infeccioso.

CONCLUSÕES: Na amostra estudada, menos da metade dos pacientes com espondilodiscite piogênica 
tinha febre ou outros sintomas constitucionais. Dor nas costas estava presente em todos os casos. 
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Em menos da metade dos pacientes foi possível isolar o microrganismo responsável. A maioria dos pacientes 
foi submetida a tratamento cirúrgico, embora nem todos melhoraram do déficit neurológico decorrente da 
infecção na coluna.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/KiqoXou4O6Ue9t25cXEE3I4Cper3.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/9Cc9UamiSjM45VULkLU7HUo53JD8.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/4eqkW0vrcJJHVx0osGd9rHhQnMh7.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/LLCbUjrNt22e27U8IZYmsfNe4Ig1.png  
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ID: 3355
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Igor de Barcellos Zanon (Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paul - São Paulo 
- SP - Brasil), Giselle Burlamaqui Klautau (Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paul - São 
Paulo - SP - Brasil), Robert Meves (Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paul - São Paulo - 
SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo - São Paulo - 
SP - Brasil

TÍTULO: RELATIVE LYMPHOCYTE COUNT IS LOWER WHEN THE ETIOLOGICAL 
AGENT IN POTT`S DISEASE IS SUCCESSFULLY ISOLATED

OBJETIVO: The aim of this study is to describe the clinical/epidemiological, laboratory, and radiological 
characteristics of tuberculous spondylodiscitis in the Brazilian population, and to assess whether there are 
differences between patients with and without isolation of the etiological agent in Pott’s disease.

METODOLOGIA: Patients diagnosed with tuberculosis (TB) of the spine (Pott’s disease) underwent follow-
up between 2009 and 2019 at a quaternary hospital. The patients were divided into two groups: successful 
isolation (SI) of the etiological agent (bacilloscopy, culture, or positive molecular rapid test) and unsuccessful 
isolation (UI) of the etiological agent.

RESULTADOS: From a total of 26 patients diagnosed with tuberculosis in the spine, 21 were male 
(80.7%) with a mean age of 40 ± 22.5 years. The average lymphocyte counts were higher in the UI group 
(25.35±13.08, p = 0.025) compared to the SI group (14.18±7.48). Moreover, the monocyte/lymphocyte 
ratio was lower in the UI group (0.39±0.22, p = 0.009) in relation to the SI group (0.89±0.65). Relative 
lymphocyte counts higher than or equal to 16.7, had a sensitivity of 76.9% and specificity of 62.5% for the UI 
group. Values higher than or equal to 0.58 for the monocyte/lymphocyte ratio showed a sensitivity of 84.6% 
and specificity of 75.0% for the UI group.

CONCLUSÕES: No differences were observed in relation to the clinical-epidemiological and radiological 
characteristics between the two experimental groups. However, the UI group had higher lymphocyte counts 
and a lower monocyte/lymphocyte ratio.
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ID: 3357
ÁREA: Degenerativa cervical
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Fábio Antônio Cabral de Araújo Fagundes (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 
- Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Luis Eduardo Carelli Teixeira da Silva (Instituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Alderico Girão Campos de Barros (Instituto Nacional de Traumatologia 
e Ortopedia - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Gamaliel Gonzalez Atencio (Hospital Regional de Chepo - Panamá)
Instituições do Trabalho: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

TÍTULO: CORRELAÇÃO DOS PARÂMETROS CRANIOCERVICAIS COM O 
ESPAÇO RETROFARÍNGEO NA ARTRODESE ATLANTOAXIAL.

OBJETIVO: A junção craniovertebral (JCV) deve ter avaliação detalhada já que as alterações de alinhamento 
ocasionadas por uma abordagem cirúrgica podem acometer estruturas adjacentes de forma secundária. O 
exemplo mais evidente na literatura é a dispnéia ou disfagia após artrodese occipitocervical posterior, por 
diminuição no calibre da orofaringe. Estas complicações parecem que estão relacionadas com a menor 
distância do espaço orofaríngeo e pode ocorrer em pacientes em pós-operatório de artrodese atlantoaxial 
(C1-C2). Este trabalho tem o objetivo de correlacionar a variação dos parâmetros de alinhamento da JCV no 
pré e pós-operatório de artrodese atlantoaxial e a variação do narrowest oropharyngeal airway space (nPAS). 

METODOLOGIA: Pacientes submetidos a artrodese posterior C1-C2 entre 2011 e 2019 no Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) foram incluídos no estudo, totalizando 26 casos. Os 
parâmetros avaliados incluíram a lordose cervical, o ângulo C1-C2, o slope de C2, o ângulo occipito-c2 (O-
C2), o pharyngeal inlet angle (PIA), o pharyngeal tilt angle (PTA), occiput and external acoustic meatus to axis 
angle (O-EAa), cranial transverse motion against c2 angle (C2TA), axial tilt (AT) e a porcentagem de mudança 
da narrowest oropharyngeal airway space (%∆nPAS). 

RESULTADOS: Foi observada correlação entre a mudança do angulo C1-C2, OC2, PTA, C2TA e a 
%∆nPAS. 

CONCLUSÕES: A mudança dos parâmetros de alinhamento cervical e da junção craniovertebral tem 
correlação com a %∆nPAS e por isso devem ser avaliadas no pré e pós-operatório de artrodese atlantoaxial 
como forma de prever uma possível complicação respiratória.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/cK5RNYBKA54h8bRW4aqr13deNb97.docx 
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ID: 3358
ÁREA: Degenerativa cervical
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Luis Eduardo Carelli Teixeira da Silva (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - Rio 
de Janeiro - RJ - Brasil), Fábio Antônio Cabral de Araujo Fagundes (Instituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Alderico Girão Campos de Barros (Instituto Nacional de Traumatologia 
e Ortopedia - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Ahsan Ali Khan (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - 
Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Fernando Miguel Krywinski (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - Rio 
de Janeiro - RJ - Brasil), Felipe Gomes de Souza e Silva (Instituto da Coluna Vertebral do Rio de Janeiro - Rio 
de Janeiro - RJ - Brasil)
Instituições do Trabalho: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

TÍTULO: A NOVEL CLASSIFICATION AND ALGORITHMIC-BASED MANAGEMENT 
OF CRANIOVERTEBRAL JUNCTION OSTEOARTHROSIS

OBJETIVO: The objective of this study is to propose a novel classification and algorithmic-based management 
plan for craniovertebral junction osteoarthrosis (CVJOA).

METODOLOGIA: A retrospective study was done based on prospective database of radiological studies 
and clinical history. Twenty symptomatic patients (12 females and 8 males) with a mean age of 54.8 years were 
identified with CVJOA. These patients underwent either nonsurgical treatment only or surgical intervention 
and had follow-up of at least 14 months. Classification of CVJOA is based on coronal deformity, rigidity, 
stability, and two modifiers. The main surgical procedures done in the surgical arm of these patients included 
C1–C2 fusion, C1-C2 facet distraction and fusion, and unilateral subaxial facet distraction, and posterior 
column osteotomy.

RESULTADOS: All the twenty patients included in this study complained of either sub-occipital or upper 
neck pain and had radiological evidence of CVJOA. Seven patients improved with nonsurgical management and 
13 underwent surgical intervention. Surgical recommendations for each type of CVJOA have been described 
with case examples, and algorithm for the management of CVJOA has been developed based on this study. 
Interobserver agreement on CVJOA classification was measured using kappa value statistics which showed 
moderate strength of agreement (0.467).

CONCLUSÕES: This study describes a novel classification and management of CVJOA based on algorithm 
and current surgical recommendations for each type of CVJOA.
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ID: 3360
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: ENGUER BERALDO GARCIA (SANTA CASA DE BELO HORIZONTE - BELO HORIZONTE 
- MG - Brasil), GABRIEL ANTONIO MATOS (SANTA CASA DE BELO HORIZONTE - BELO HORIZONTE 
- MG - Brasil), LILIANE FARIA GARCIA (SANTA CASA DE BELO HORIZONTE - BELO HORIZONTE - 
MG - Brasil), ENGUER BERALDO GARCIA JÚNIOR (INSTITUTO DA COLUNA VERTEBRAL - BELO 
HORIZONTE - MG - Brasil), JULIANA GARCIA CAMARINHA (INSTITUTO DA COLUNA VERTEBRAL 
- BELO HORIZONTE - MG - Brasil), VICTOR OLIVEIRA MATOS (SANTA CASA DE BELO HORIZONTE 
- BELO HORIZONTE - MG - Brasil)

TÍTULO: ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE: 
CLASSIFICAÇÃO TRIDIMENSIONAL

OBJETIVO: Criar uma nova Classificação para escoliose idiopática do adolescente, abrangente, tridimensional 
e aplicativa.

METODOLOGIA: Criou-se a Classificação Tridimensional com três componentes: o primeiro denominado 
de fator quantitativo, que divide-se em três tipos de acordo com o número de curvas; o segundo, o fator 
localizador evidencia o ponto mais estruturado da curva e o terceiro é o fator sagital que avalia globalmente 
o plano sagital. Para testar a nova Classificação, estudou-se as imagens de 99 pacientes, comparando o índice 
de concordância e reprodutibilidade intra e interobservador da Classificação Tridimensional com a de Lenke.

RESULTADOS: Pode-se afirmar que, no geral, o índice de concordância dos três avaliadores em relação a 
Classificação Tridimensional e a de Lenke nessa casuística foi considerada muito boa.

CONCLUSÕES: O estudo da casuística evidenciou diferenças significativas dos percentuais entre as duas 
Classificações, referente a avaliação da cifose torácica, a Classificação Tridimensional apresentou 26,6% de 
hipercifose e normal 61,6%, ao passo que a Classificação Lenke evidenciou 6,06% de hipercifose e 84,18% 
normal. Contudo, na análise comparativa global, com os métodos Tridimensional e Lenke, apresentou-se 
estatisticamente os mesmos níveis de concordância, uma vez que os valores dos intervalos de confiança se 
sobrepõem. Nível de Evidência II; Estudo retrospectivo.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/XkIOQGpUoxrRFXb2B7IEXDnoeFD7.pdf  
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ID: 3361
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Thiago Dantas Matos (FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Alexandre Machado Andrade 
(Bahia Spine Group - Salvador - BA - Brasil), Helton Luis Aparecido Defino (FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP 
- Brasil)
Instituições do Trabalho: FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil

TÍTULO: ALTERAÇÃO MORFOLÓGICAS DO FORAME INTERVERTEBRAL 
E LORDOSE SEGMENTAR COM A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES 
INTERSOMÁTICOS ANTERIORES

OBJETIVO: O objetivo do estudo foi avaliar e comparar as alterações da lordose segmentar dos segmentos 
L4-L5-S1 e a altura dos seus forames intervertebrais após a introdução de espaçadores intersomáticos 
anteriores com diferentes altura, largura e angulação.

METODOLOGIA: Foram utilizados segmentos da coluna lombar (L4-L5-S1) de dois cadáveres adultos, 
cujos segmentos selecionados para o estudo não apresentavam alterações macroscópicas e radiográficas 
de doença ou realização de procedimento cirúrgico. Utilizados espaçadores desenvolvidos para a artrodese 
intersomática anterior da coluna lombar. Os espaçadores eram do modelo SAGA (Vincula ®) com diferentes 
alturas (17, 18, 20 e 24 mm), largura (20, 25 e 30mm), e angulação (30 e 40 graus). 
O modelo experimental simulava a realização da artrodese intersomática anterior nos espaços discais L4-L5 e 
L5-S1 com a colocação dos espaçadores de diferentes dimensões (altura, largura e angulação) e mensuração 
das dimensões da lordose do segmento lombar e altura do forame intervertebral. Os valores da lordose 
lombar segmentar e altura do forame intervertebral antes da colocação dos espaçadores foram considerados 
como o grupo controle.
A altura do forâmen intervertebral foi determinada pela sua mensuração direta no sentido craniocaudal (fig.1). 
Foram realizadas radiografias em perfil da coluna lombar para avaliar a lordose do segmento vertebral. A 
angulação das placas vertebrais dos segmentos L4-L5-S1 eram mensuradas nas radiografias em perfil antes e 
após a colocação dos espaçadores de diferentes dimensões (fig.2).

RESULTADOS: Foi observada diferença estatística (ANOVA-Tukey -p<0,05) entre todas as modalidades 
do espaçador com 18, 20 e 24mm de altura em relação a lordose segmentar do grupo controle. A lordose 
segmentar após a colocação dos espaçadores de 17mm não apresentou diferença estatística em relação 
aos valores do grupo controle. Foi observado correlação entre a altura (17,18,20 ou 24 mm) e a angulação 
(30 e 40 graus) do espaçador com a lordose segmentar. (Spearman – r = 0,9506 e 0,8157 – p< 0,05). 
Não foi observado correlação entre a largura do espaçador utilizado no estudo e a lordose segmentar 
(fig.3).
Os valores da altura do forame apresentaram a tendência de simetria no mesmo segmento vertebral 
específico e tendência de aumento com o aumento da altura e angulação do espaçador. Foi observado 
correlação entre a altura do espaçador intersomático (17, 18,20 e 24 mm) e angulação (30 ou 40 graus) 
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com a altura do forame intervertebral (Spearman – r=0,9722/0,8680- p<0,05). Não foi observado 
correlação entre a largura do espaçador intersomático e a altura do forame intervertebral (fig.4).

CONCLUSÕES: A colocação dos espaçadores intersomáticos anterior em cadáveres nos segmentos de 
L4L5 e L5S1 apresentou um aumentou da altura do forame intervertebral e da lordose segmentar, com 
significância estatística, com correlação entre o aumento da altura e angulação do espaçador com o aumento 
da altura do forame e da lordose segmentar.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Tv6IZhv3Y55YirqOYwRd48cxh060.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/vhjY06wcdgqEDK83b59BZVg490P7.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/69bxxeQwzbAmLcnN7mqM9zF0d4N9.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/65R9FQotcczkJYPJ4fD9RkdKEmh5.png  
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ID: 3362
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Alex Oliveira Araujo (Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação - Brasília - DF - Brasil), Rafael 
Garcia Oliveira (Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação - Brasília - DF - Brasil), Ricardo Ferreira Leite Filho 
(Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação - Brasília - DF - Brasil), Cicero Ricardo Gomes (Rede Sarah de 
Hospitais de Reabilitação - Brasília - DF - Brasil)
Instituições do Trabalho: Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação - Brasília - DF - Brasil

TÍTULO: CIRURGIAS NÃO PROGRAMADAS EM PACIENTES COM ESCOLIOSE 
DE INÍCIO PRECOCE TRATADOS COM HASTE DE CRESCIMENTO TRADICIONAL 
E NEURONAVEGAÇÃO.

OBJETIVO: A proposta deste estudo foi verificar a taxa de cirurgias não programadas em pacientes com 
escoliose de início precoce (EIP) submetidos à instalação de dupla haste de crescimento com fixação proximal 
incluindo parafusos pediculares inseridos com auxílio de navegação guiada por tomografia computadorizada 
(TC) e ganchos. 

METODOLOGIA: Estudo retrospectivo realizado em um único centro. Foram revisados os prontuários de 
todos os pacientes consecutivos com o diagnóstico de EIP submetidos à instalação de hastes de crescimento 
entre 2016 e 2020, com pelo menos 1 ano de acompanhamento. Como desfecho primário, foram consideradas 
as complicações que demandaram retornos não programados ao centro cirúrgico, como soltura, quebra ou 
exposição dos implantes e infecção pós-operatória.

RESULTADOS: Um total de 14 pacientes com escoliose de início precoce foram submetidos à instalação 
do sistema de crescimento, dentre eles, 6 eram do sexo feminino e 8 do sexo masculino. A média de idade 
foi de 7,4 anos e o acompanhamento médio foi de 39,14 ± 11,91 meses. Com relação à etiologia da 
escoliose houve uma distribuição de 43% de pacientes sindrômicos, 21% de escolioses congênitas, 21% de 
neuromusculares e 14% de idiopáticas. A magnitude média da curva coronal inicial era de 87,7 ± 17,9° e da 
cifose torácica era de 54 ± 21,8°. 

Três pacientes necessitaram retornar uma vez ao centro cirúrgico para a realização de cirurgias não 
programadas, resultando numa taxa geral de reoperação não planejada de 21,42%. Ocorreram 2 falhas 
de instrumentação proximal e uma distal. Após revisão das falhas proximais e montagem subsequente com 
predomínio de parafusos pediculares, não houve soltura dos implantes, nem mesmo migração intracanal ou 
alteração neurológica. Não houve falha proximal em nenhum dos casos tratados inicialmente com predomínio 
de parafusos proximais.

CONCLUSÕES: Na nossa opinião a combinação de montagens com dupla haste e um total de 4 a 6 pontos 
de fixação proximal utilizando ao menos 4 parafusos inseridos com o auxílio da navegação intra-operatória, 
pode contribuir com a diminuição das taxas de complicações associadas a este procedimento.
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Trata-se de uma coorte com pacientes graves, complexos do ponto de vista clínico e cirúrgico, submetidos 
a um tratamento longo e com um tempo de acompanhamento relevante. Os dados apontam para uma 
menor taxa de reoperações nos pacientes tratados com predomínio de parafusos proximais, a despeito 
das limitações. A navegação intraoperatória guiada por tomografia, é uma ferramenta importante que pode 
contribuir com maior precisão no tratamento destas crianças com escoliose de início precoce.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Nyun25xVamalSNyNaIQ7k3dptzd7.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/IALiuiMn9mnVwfoXDqMD4aYMlZR1.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/cslBNuDBrUO6CK04Gh9aoW9IyYW6.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/wkqyq9iI9d7a6DkwI17VS6ShYGH8.jpg  
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ID: 3363
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Luiz eduardo almeida (INTO / INCOL - rio de janeiro - RJ - Brasil), Luis Carelli (INTO / 
UNIRIO / INCOL - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Caique Castro (INTO - Rio De janeiro - RJ - Brasil), Robson 
Vital (INTO / UNIRIO - Rio de janeiro - RJ - Brasil), Marcia Jardim (UNIRIO - Rio de janeiro - RJ - Brasil), 
Giuliana Vasconcelos (H.NAVAL MARCILIO DIAS - RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil)

TÍTULO: MORFOLOGIA DO PEDÍCULO NA ESCOLIOSE: CONCORDÂNCIA NA CLASSIFICAÇÃO 
PARA AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA

OBJETIVO: A classificação morfológica dos pedículos descrita por Watanabe, apesar de bem conhecida, 
não é consenso entre os cirurgiões de coluna. Propomos uma análise da classificação por três observadores, 
um sênior e dois cirurgiões de coluna recém-graduados, e sua aplicabilidade na avaliação pré-operatória

METODOLOGIA: Foi realizada uma análise intraobservador e interobservador das classificações de 
Watanabe de 937 pedículos em 55 pacientes com escoliose, tratados cirurgicamente em duas instituições. 
A média de idade no momento da cirurgia foi de 16,3 anos (10 a 50 anos). As etiologias da escoliose foram: 
idiopática (n = 47), congênita (n = 4), sindrômica (n = 3) e neuromuscular (n = 1). O ângulo médio de 
Cobb foi de 67 graus (41o a 120o). A avaliação dos pedículos torácicos foi realizada com imagens pré-
operatórias de tomografia computadorizada

RESULTADOS: Três observadores classificaram 937 pedículos côncavos e convexos, evidenciando 47,5% 
do tipo A; 28,6% do tipo B; 17,1% do tipo C e 6.9% do tipo D. A concordância intraobservador foi de 
razoável a quase perfeita (kappa 0,34 a 0,92) e concordância interobservador foi de razoável a moderada 
(kappa 0,33 a 0,59), com significância estatística de p < 0,001

CONCLUSÕES: A classificação de Watanabe pode ser considerada um bom método para prever dificuldades 
intraoperatórias e apresenta melhor concordância à medida que o cirurgião se torna mais experiente

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/fkmGw36nHJu5KSMj0OSPgGvn95D2.pdf   
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ID: 3364
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Ricardo Cesar Côrtes De Bom (Unicamp - Campinas - SP - Brasil), Rian Souza Vieira (FMRP-USP 
- RIBEIRAO PRETO - SP - Brasil), LUIZ HUMBERTO FARIA BARBOSA (BENEFICENCIA PORTUGUESA 
RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRAO PRETO - SP - Brasil), GUILHERME COELHO DIAS (BENEFICENCIA 
PORTUGUESA RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRAO PRETO - SP - Brasil), EROTIDES SOUZA VILAS BOAS 
(BENEFICENCIA PORTUGUESA RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRAO PRETO - SP - Brasil), MARINA MARAGON 
MELHADO (BENEFICENCIA PORTUGUESA RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRAO PRETO - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: DOT - Unicamp - campinas - SP - Brasil

TÍTULO: VANTAGENS DA CIRURGIA ENDOSCÓPICA EM PACIENTES COM 
HÉRNIA DE DISCO – REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

OBJETIVO: Objetivo de realizar revisão sistemática a respeito da cirurgia endoscópica, procedimentos e 
vantagens, comparada com outras técnicas tradicionais. Trata-se de uma revisão de literatura transversal, 
natureza analítica, avaliando os principais artigos científicos publicados sobre o assunto.

METODOLOGIA: Foi realizada pesquisa nas bases de dados: Medline, Scielo, Web of Science. Foram 
incluídos artigos publicados no período de 2016 a 2022, escritos nos idiomas português e inglês. A busca 
realizada com os descritores Ortopedia, Coluna Vertebral, Cirurgia endoscópica. Foram utilizadas correlações 
com cirurgias de hérnias de disco. Para refinamento da pesquisa da base de dados foram descartados 
manuscritos em duplicidade, dissertações e teses, e ainda os que não apresentaram texto disponível completo 
ou não apresentassem procedimentos metodológicos claros. Ainda, para refinamento da pesquisa da base de 
dados, uma leitura minuciosa e crítica dos artigos pré-selecionados, com exclusão dos manuscritos que não 
apresentassem embasamento científico que se adequasse com a pesquisa. 

A estratégia de busca resultou em 24 artigos, dos quais 09 não possuíam metodologia clara e objetiva de acordo 
com e tema proposto; 02 artigos duplicados e 02 fugiam do tema proposto. Compuseram a pesquisa 11 artigos.

RESULTADOS: Diante da pesquisa realizada a respeito da cirurgia endoscópica para tratamento de hérnia 
de disco, de maneira comparativa, reforçam os benefícios a respeito da técnica quanto à redução do tempo 
de recuperação, menores riscos de complicações. 

Alguns estudos abordam a respeito dos resultados clínicos e funcionais, evidenciando o retorno precoce às 
atividades de vida diária (AVD’S), sem maiores complicações e limitações. Um dos fatores abordados é a 
redução dos níveis de dor para os pacientes submetidos à técnica.

Enfatizam como benefício a aplicabilidade de cirurgia endoscópica em pacientes obesos. Sendo considerada 
eficaz para esse público, visto que a obesidade é considerada fator de risco para o desenvolvimento da HD, 
assim como a dificuldade na recuperação no processo do pós-operatório.
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Outro ponto elencado é a justificativa para utilização da técnica, em razão das necessidades dos pacientes, 
assim como a precisão quanto aos procedimentos utilizados, possibilitando exatidão ao realizar a técnica.

CONCLUSÕES: Diante dos resultados encontrados foi possível perceber que a cirurgia endoscópica 
apresenta benefícios para os pacientes. Embora o processo cirúrgico na região da coluna vertebral, seja motivo 
de preocupação tanto para pacientes, quanto para os médicos; o procedimento possibilita abordagens locais, 
sem maiores traumas aos pacientes.

Em razão da abordagem com menores lesões teciduais, permite a redução do tempo de recuperação, e 
retorno precoce às atividades de vida diária, menor taxas de sangramento intra operatorio e de infecções.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/ef653NgAoVL8OwHnJWekdNOxEwK1.doc 
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ID: 3365
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Ricardo César Côrtes De Bom (UNICAMP - Campinas - SP - Brasil), RIAN SOUZA 
VIEIRA (FMRP-USP - RIBEIRAO PRETO - SP - Brasil), GUILHERME COELHO DIAS (BENEFICENCIA 
PORTUGUESA RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRAO PRETO - SP - Brasil), EROTIDES SOUZA VILAS BOAS 
(BENEFICENCIA PORTUGUESA RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRAO PRETO - SP - Brasil), LUIZ HUMBERTO 
FARIA BARBOSA (BENEFICENCIA PORTUGUESA RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRAO PRETO - SP - Brasil), 
MARINA MARANGON MELHADO (BENEFICENCIA PORTUGUESA RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRAO 
PRETO - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: DOT - Unicamp - Campinas - SP - Brasil

TÍTULO: TRATAMENTO DA ESPONDILOLISTESE LOMBAR:
ARTRODESE INSTRUMENTADA VS NÃO INSTRUMENTADA

OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é através de um estudo exploratório qualitativo analisar através de 
uma revisão de literatura o tratamento da espondilolistese vertebral lombar com e sem instrumentação para 
tratamento, comparando diversas técnicas cirúrgicas, avaliando as vantagens e desvantagens das técnicas.

METODOLOGIA: O estudo foi realizado no formato de uma revisão de literatura, onde a obtenção de 
dados ocorreu através de bancos de dados online como: Google Acadêmico, Scielo, PubMed, e através 
de livros, os termos utilizados na busca foram: espondilolistese vertebral, tratamento da espondilolistese 
vertebral, doenças da coluna. Os critérios de inclusão foram artigos publicados em revistas de impactos, entre 
os anos 2000 a 2022, os critérios de exclusão foram artigos em revistas de baixo impacto, textos incompletos, 
artigos anteriores ao ano de 2000.

A busca foi realizada através da leitura exploratória de artigos, livros e monografias referentes ao assunto. Após 
a leitura exploratória, foi realizada uma leitura mais aprofundada das partes de interesse para a elaboração do 
estudo e as informações e fontes foram extraídas. Com o objetivo de ordenar as informações de acordo com 
sua relevância uma síntese foi realizada de forma a construir este artigo. Foram selecionados previamente 22 
artigos acerca do tema, após a leitura exploratória foram incluídos no estudo 11 artigos científicos entre os 
anos de 2000 a 2022 com diferentes metodologias

RESULTADOS: Após avaliação dos artigos selecionados, foi possível concluir que a instrumentação 
proporciona uma maior estabilidade, porem a longo prazo a taxa de dor, que é a principal queixa do paciente, 
é iguail entre as duas técnicas, além disso a instrumentação apresenta maiores taxas de complicações a curto 
prazo.

CONCLUSÕES: Com a presente revisão é possível constatar que existem estudos contrastantes a respeito 
da realização da instrumentação ou não no tratamento de espondilolistese lombar, alguns autores relatam 
que a presença de instrumentação proporciona maior fixação, mas também fornece maior taxa de infecção, 
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no entanto é possível concluir que, mesmo a técnica instrumentada apresentando vantagens e alguns autores 
favoráveis, a maioria dos estudos demonstra que não existe diferenças significas no quadro de dor entre a 
cirurgia instrumentada e a não instrumentada no longo prazo. Vale ressaltar que o grau de severidade da 
patologia é fator determinante na terapêutica a ser abordada.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/2df98gRxpRlgZPwc25tHa0sBDIM4.docx 
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ID: 3366
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: LUIZ ALMEIDA (INTO / INCOL - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), LUIS CARELLI (INTO/
INCOL - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), MARCIA JARDIM (UNIRIO - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), GIULIANA 
VASCONCELOS (H. NAVAL MARCILIO DIAS - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), JUAN CABRERA (INTO / 
HOSPITAL DE CONCEPCION - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), ROBSON VITAL (UNIRIO /INTO - Rio de 
Janeiro - RJ - Brasil)

TÍTULO: OS ESTÍMULOS EM PULSO ÚNICO E “TRAIN” DE PULSO SÃO 
EQUIVALENTES NA NEUROMONITORIZAÇÃO DE PARAFUSOS PEDICULARES 
TORÁCICOS EM CORREÇÃO DE ESCOLIOSE

OBJETIVO: Há um risco neurológico inerente ao uso de parafusos torácicos em cirurgia para correção de 
escoliose. Atualmente existem medidas para controlar tal risco, entre elas a eletroneuromiografia triggada, 
que é um teste acurado para detecção de parafusos mal-posicionados. No entanto, o estímulo de pulso único 
(SP t-EMG) apresenta capacidade variável em detectar falhas mediais enquanto o “train “de pulso (PT t-EMG) 
pode ser mais acurado. O objetivo desse estudo é analisar a correlação entre o SP t-EMG e PT t-EMG.

METODOLOGIA: Estudo retrospectivo incluindo 20 pacientes submetidos à correção de escoliose, com 
294 parafusos torácicos instrumentados. O total de 588 testes com SP t-EMG e PT t-EMG foram realizados, 
analisados e comparados. Os resultados de ambas as técnicas de eletroneuromiografia triggada foram divididos 
em três diferentes grupos, de acordo com o limiar obtido: Grupo 1 (≤ 6mA), Grupo 2 (6.1-11.9mA) e 
Grupo 3 (= 12mA). Um Modelo estatístico linear generalizado foi aplicado para analisar a correlação entre 
os dois métodos.

RESULTADOS: SP t-EMG evidenciou resposta ≤ 6 mA em cinco parafusos (1.7%); de 6.1-11.9mA em 
28 parafusos (9.5%); e =12mA em 261 parafusos (88.8%). PT t-EMG evidenciou resposta ≤ 6 mA em 16 
parafusos (5.4%); de 6.1-11.9mA em 30 parafusos (10.2%); =12 mA em 248 parafusos (84.4%). Existe 
uma associação significante e forte na associação entre SP t-EMG e PT t-EMG com uma taxa de decréscimo 
de 2% (95% CI:1% -3%)

CONCLUSÕES: As técnicas de eletroneuromiografia triggada SP t-EMG e PT t-EMG apresentaram 
resultados similares quando o estímulo foi aplicado diretamente no parafuso pedicular, no entanto PT t-EMG 
pode apresentar melhor acurácia no grupo de limiar baixo. 

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/kquEJt752sL5eOJtCk9lt0nRkzn7.pdf 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/g0E80gDJ2gJjOFrYxBwUHCaZBpv4.pdf 
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ID: 3367
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Luciano de Albuquerque Mota (Universidade Federal do Ceará - Fortaleza - CE - Brasil), Pedro 
Lucas Grangeiro de Sá Barreto  Lima (Universidade Federal do Ceará - Fortaleza - CE - Brasil), David Augusto 
Batista Sá Araújo (Universidade Federal do Ceará - Fortaleza - CE - Brasil), Geovanni Guimarães Bandeira 
(Universidade Federal do Ceará - Fortaleza - CE - Brasil), Sophia Costa Vasconcelos (Universidade Federal 
do Ceará - Fortaleza - CE - Brasil), Francisco Matheus Oliveira de Carvalho (Universidade Federal do Ceará 
- Fortaleza - CE - Brasil), Arnaldo Ribeiro de Arruda (Instituto Dr. José Frota - Fortaleza - CE - Brasil), José 
Arnaldo Motta de Arruda (Universidade Federal do Ceará - Fortaleza - CE - Brasil)
Instituições do Trabalho: Universidade Federal do Ceará - Fortaleza - CE - Brasil

TÍTULO: ESPINHA BÍFIDA: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA EM UMA 
DÉCADA NO BRASIL.

OBJETIVO: Analisar as modificações epidemiológicas de casos de espinha bífida no Brasil na última década. 

METODOLOGIA: Estudo epidemiológico, retrospectivo, descritivo, realizado com dados obtidos no 
Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS). Para uma análise mais elaborada, foram consideradas as 
variáveis faixa etária dos pacientes, internações, valor dos serviços hospitalares, média de permanência e a 
taxa de mortalidade por ano de atendimento no período de novembro de 2011 a novembro de 2021. 

RESULTADOS: No intervalo analisado, ocorreram um total de 10.577 internações por espinha bífida no 
Brasil, com uma média anual de 961,5. Essas internações tiveram um valor total de serviços hospitalares de 
mais de 27 milhões de reais, custando em uma média anual mais de 2,46 milhões. Ao relacionar os valores 
dos serviços hospitalares ao número de internações anuais, foi possível perceber que, no período analisado, 
o país apresentou uma média de custo de 2562,9 reais por internação. Em 2011, o valor era de 2310,6 
reais (9,8% abaixo da média), enquanto em 2021 esse valor foi de 3155,1 reais (21,5% acima da média), o 
que representou um aumento de 34,8% no custo por internação entre os polos do período analisado. Em 
relação a média de permanência por internação, teve-se no intervalo uma média de 11 dias, com o seu início 
em 2011 demonstrando uma média de 13,8 dias e o seu término em 2021 com uma média de 10,4 dias de 
permanência por internação, representando uma diminuição de 24,6% entre esses anos. Outrossim, a taxa 
de mortalidade total por ano desse período foi de 2,15. Onde, 2011 teve uma taxa de 2,04 e 2021 de 2,56, 
demonstrando um aumento de 25,5% em relação a esses anos. Ademais, a faixa etária de menores que um 
ano, correspondeu a 64,2% do total das internações desse intervalo com 6.786. Essa faixa etária também 
sofreu o maior aumento do período em relação ao seu início e fim, com 427%. Em 2011 ela representou 
45,7% das internações do ano, em 2021 passou a representar 79,4%, um crescimento de 73,7%.

CONCLUSÕES: Na última década, as internações por espinha bífida geraram um custo de mais de 27 
milhões de reais em valores hospitalares. Diante desse cenário, ainda que a média de dias de internação 
tenha diminuído, esse fato não correspondeu a uma diminuição dos gastos. Na verdade, ocorreu no período 
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um aumento importante do custo por internação. Outrossim, a diminuição do tempo de internação foi 
simultânea ao aumento na taxa de mortalidade, e não a sua queda. Além disso, foi possível identificar que a 
faixa etária menor que um ano, foi a mais acometida, além de ser a que apresentou maior crescimento na 
representação dos casos. Portanto, fomenta-se um estudo mais aprofundado acerca dos motivos pelos quais 
a diminuição do tempo de internação médio não correspondeu a uma diminuição no custo e na taxa de 
mortalidade.
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ID: 3368
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA POKORNY (Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP 
- Brasil), Rodrigo Amaral (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Carlos Romeiro (Instituto 
de Coluna e Ortopedia de Recife (InCore) - Recife - PE - Brasil), Raphael Pratali (Hospital do Servidor Público 
Estadual - São paulo - SP - Brasil), Murilo T Daher (Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique 
Santillo (CRER) - Goias - GO - Brasil), Ricardo Acacio (Hospital Infantil de Joinville - Joinville - SC - Brasil), 
Carlos Fernando P S Herrero (Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
- Ribeirão Preto - SP - Brasil),. Brazilian Spine Study Group (Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - 
Brasil)
Instituições do Trabalho: Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil,Instituto de Patologia 
da Coluna - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: PRESENTATION OF THE BSSG SPINE SURGERY DATABASE

OBJETIVO: Present the multicenter spine registry developed by the Brazilian Spine Study Group (BSSG) to 
create a tool that would allow spine surgeons to perform multicenter data collection of their spinal surgery 
cases.

METODOLOGIA: Description of the steps for selecting the questionnaires and variables to be included in 
the database, initial expansion of the use of the database for physicians close to the BSSG, brief exploration 
of quality control and methods of including new centers and training in the database, in addition to a brief 
presentation of some data included in the database.

RESULTADOS: The database is composed of a central core of questionnaires that would be filled out by 
all patients and then the quality questionnaires to be filled out depending on the patient’s pathological group 
(Adult Deformity, Pediatric Deformity, Cervical Degenerative Diseases, Lumbar Degenerative Diseases, 
Trauma, Tumor). Currently, the database has 395 patients included by centers who have already undergone 
spinal surgery, 95 patients included through the Mude A Curva project, and 9 collection centers with at least 
one patient collected. Of these, the vast majority fall into the group of degenerative lumbar pathologies 
229 (57%), followed by degenerative cervical pathologies (13%), pediatric deformities (10%), and adult 
deformities (9%). The multicenter register is also supported by a interactive app called DATA BSSG and a 
parallel image collection repository.

CONCLUSÕES: The Brazilian Spine Study Group Multicentric Collection Database is a viable tool that 
allows the inclusion of patients from different origins within a common data collection workflow.
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ID: 3369
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Matheus Batista (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Rodrigo Amral 
(Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA POKORNY 
(Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil), Murilo T Daher (Centro de Reabilitação e Readaptação 
Dr. Henrique Santillo (CRER) - Goias - GO - Brasil), Fernando Marcelino (Instituto de Patologia da Coluna - 
São Paulo - SP - Brasil), Renato T Daher (CRD Medicna Diagnóstica - Goias - GO - Brasil), Raphael Pratali 
(Hospital do Servidor Público Estadual - São Paulo - SP - Brasil), Sérgio Daher (Universidade Federal de Goiás 
- Goias - GO - Brasil), Carlos Romeiro (Instituto de Coluna e Ortopedia de Recife (InCore) - Recife - PE 
- Brasil), Ricardo Acácio (Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Joinville - Santa Catarina - SC - Brasil), 
Carlos Fernando P S Herrero (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - São Paulo - SP - Brasil), Marcus 
Vinicius Magno (Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) - Santa Catarina - SC - Brasil), . Brazilian 
Spine Study Group (Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil,Instituto de Patologia 
da Coluna - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: ESTUDO DO DIÂMETRO DO CORREDOR OBLIQUO EM DECÚBITO LATERAL 
E DECÚBITO DORSAL: ESTUDO RADIOLÓGICO.

OBJETIVO: O objetivo do trabalho foi avaliar a medida do corredor obliquo no segmento L3L4 e L4L5 nos 
decúbitos lateral e dorsal

METODOLOGIA: Estudo de centro único, não-randomizado, comparativo, observacional. 
Inclusão e Exclusão
Foram incluídos apenas pacientes com indicação prévia de realização de ressonância magnética da coluna 
lombar para investigação de dores na coluna lombar. 
Destes, foram excluídos pacientes com histórico prévio de cirurgia da coluna, pacientes com variações 
anatômicas, patologias ou deformidades que não possibilitassem a visualização de estruturas-chave para o 
estudo.
Todas os exames foram realizados no mesmo equipamento (Siemens, Magentum Spectra, 3T), ademais 
todos os pacientes realizaram exames no posicionamento lateral em decúbito lateral direito.
Dois avaliadores independentes realizaram as medidas utilizando o programa RadiAnt DICOM (Pozán, Polônia). 
Os observadores estavam cegos quanto ao posicionamento do paciente. Para incluir a rotação vertebral nas 
diferentes medidas, foi utilizada uma linha de referência centrada no processo espinhoso. Uma outra linha 
tangenciando o bordo vertebral, paralela à primeira, também foi utilizada. As medias foram realizadas em 
cortes axiais no centro do disco, sempre que possível, quando não havia possibilidade a medida foi realizada 
no corte mais inferior do nível do disco.
A seguinte medida foi realizada nas imagens axiais, tanto em L3L4 e L4L5:
- Menor distância do corredor pré psoas: Aferido entre vaso sanguíneo mais lateralizado e o rebordo medial 
do músculo psoas.
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Para analisar as distribuições das amostras foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Para avaliar a diferença entre 
os dois grupos foram utilizados o teste de Wilcox e o Teste-T a depender da distribuição das variáveis 
analisadas. Para apresentar o sumário das medidas foram utilizadas média, mediana e quartis. As estatísticas 
foram realizadas por meio do software R. O valor de p < 0.05 foi considerado como indicador de significância 
estatística.

RESULTADOS: Foram incluídos 25 pacientes, 41% do sexo feminino com mediana de idade de 32, variando 
de 21 a 78 anos.
No nível L3L4 a média do tamanho do corredor foi de 14,6 mm na posição dorsal e de 14,3 mm na posição 
lateral. Já no nível L4L5 as distâncias médias foram de 10,1 mm e 10,5 mm nas posições dorsal e lateral, 
respectivamente
Não houve diferença entre o tamanho corredor comparativamente entre os decúbitos. Entretanto, quando 
estabelecido comparação os níveis L3L4 e L4L5 houve diferença significativa no tamanho do corredor tanto 
na posição lateral quando na posição dorsal.

CONCLUSÕES: O presente estudo não demonstrou diferença no tamanho do corredor obliquo 
retroperitoneal em L3L4 e L4L5, em diferentes decúbitos, sugerindo que a avaliação do corredor em 
ressonância magnética convencional parece ser segura e reflete tamanho próximo ao que será obtido na 
cirurgia com o paciente em decúbito lateral. 
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ID: 3370
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Yan Gabriel Morais David Silva (Université de Sherbrooke - Canadá), Newton Jose Godoy 
Pimenta (Université de Sherbrooke - Canadá), Bernard LaRue (Université de Sherbrooke - Canadá), Jocelyn 
Blanchard (Université de Sherbrooke - Canadá), Jerome Couture (Université de Sherbrooke - Canadá), 
Julien Goulet (Université de Sherbrooke - Canadá)
Instituições do Trabalho: Université de Sherbrooke - Canadá

TÍTULO: IS THE NAVIGATION A GAME CHANGER IN ONE LEVEL 
TRANSFORAMINAL LUMBAR INTERBODY FUSIONS (OL-TLIFS)?

OBJETIVO: Navigation techniques have greatly evolved to incorporate and leverage advances in imaging 
technology. Intraoperative CT 3D modality (IoCT) has increasingly been used to assist the insertion of pedicle 
screws and all sort of approaches. Several studies have compared the accuracy associated with O-arm (an 
IoCT) use to freehand techniques and fluoroscopic guidance. Despite this evidence, only few studies have 
investigated the clinical ramifications of greater accuracy or even the differences of this use in specific cases, as 
on OL-TLIF. We hypothesized that, compared with the fluoroscopic guidance, increased accuracy achieved 
with the O-arm doesn’t have influence in the surgical time, time to discharge and blood loss, when we 
compare fusion in only one level TLIF (OL-TLIF). 

Objective: Evaluate the role of the navigation in OL-TLIFs and identify differences in surgical time, time to 
discharge and blood loss parameters between fluoroscopic guided (FG) and O-arm guided (OG) TLIFs.

METODOLOGIA: After a review of literature on the Medline database in the past 10 years. We found only 
67 studies related to the field. Almost none evaluated clinical outcomes, and some evaluated larger surgeries. 
This is a retrospective case-control single center study on OL-TLIFs performed between 2019 – 2020 on the 
levels L2-S1 (comprising L2-3, L3-4, L4-5 and L5-S1), were the primary outcome is the use of a navigation 
technique. Exclusion criteria were: Trauma, infection, neoplasia, more than one level surgery (i.e. TLIF one 
level with decompression in two levels), deformity, anterior approaches, minimally invasive approaches and 
high degree spondylolisthesis defined as grade 3 or grater. 

RESULTADOS: From 92 cases, 48 was FG and 44 OG. The mean surgical time was 154 min, in the OG 
was 187 min and FG 124 min. The mean blood loss was 275 ml on the complete group. On the OG was 
291 ml and the FG 259 ml. The mean time to discharge was 3.96 days. With OG performing 4.2 and FG 
3.7 days of hospitalisation. Surgeries were performed mainly because of listhesis and stenosis. Between the 
listhesis group, degenerative cases were the most prevalent on FG but isthmic was the most on the OG 
group. A distribution analysis of sexe, age shows similar results between groups. 43% of the patients were 
BMI 31-40, 50% BMI 21-30 and 5% BMI > 40. The approach used was Midline in 82% of cases and Wiltse 
in 18% with an important trend to use of Wiltse approach in OG cases.
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CONCLUSÕES: Our preliminary results show that in OL-TLIF we had no benefit in blood loss, time to 
discharge and surgical time from using OG screws. Further statistical analysis and broader number of patients 
will help us to better evaluate comparison between groups and may find specific ones that could have 
improvement with the OG technique. When we look for health systems with small budget that deals with a 
great amount of OL-TLIF this study may provide information on how to allocate resources. Further studies 
are needed for further statistical analysis.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/hGYYtS00nSIeQYb3SqWO9GIzF4H1.xlsx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/qzRfqQMnYqvumiSMSKsfMRlVnm36.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/UpzcbGCH4A45bMYPhefq63d6qEP2.jpeg 
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ID: 3371
ÁREA: Deformidade no adulto
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Alderico GIRÃO CAMPOS DE BARROS (INTO - rio de janeiro - RJ - Brasil), Fernando Breno 
de Oliveira Ribeiro (INTO - rio de janeiro - RJ - Brasil), Juan Daniel Pazos Aquino (INTO - Rio de Janeiro - RJ 
- Brasil), Rodrigo José Fernandes da Costa (INTO - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Luis Eduardo Carelli Teixeira 
da Silva (INTO - Rio de Janeiro - RJ - Brasil)

TÍTULO: EVALUATION OF ROD BREAKAGE AFTER THREE-COLUMN OSTEOTOMY

OBJETIVO: To identify the incidence and possible risk factors associated with rod breakage in patients who 
underwent vertebral column resection (VCR) or pedicle subtraction osteotomy (PSO) to treat complex 
deformities of the spine. 

METODOLOGIA: Retrospective analysis of a series of 32 patients operated from 2014 to 2018 in a single 
center. The patients were analyzed for demographic (sex, age), biometric (BMI), radiographical (pre- and 
postoperative angular variations), and surgical (arthrodesed and osteotomized levels) characteristics. Descriptive 
analyses were performed for the numerical variables (mean, standard deviation, maximum, median, and 
minimum) and frequency analysis was performed for the categorical variables. Logistic regression analysis was 
performed for the dependent variable “rod breakage”, using a stepwise technique to select the variables for 
the best model, assuming statistical significance of 0.05.

RESULTADOS: Of the 32 patients selected, rod breakage occurred in 34.4%. Mean age was 36.6 years 
(± 19.8), ranging from 10 to 74 years, and the mean BMI was 25.1 (±6.0). Most patients were subjected 
to VCR (75.0%), were males (56.2%) and did not smoke (90.6%). Logistic regression analysis showed 
that “arthrodesed levels” were was positively associated with rod breakage (OR 1.72; CI95%: 1.13-3.10; 
p<0.05). The other factors were not associated with breakage

CONCLUSÕES: Rod breakage is a frequent complication after three-column osteotomy, especially in long 
constructions.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/WEZN1BNWMtb9SGsxFvmIY6NFxlr0.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/5AzMQ8aNqOWuck2anCaepo5gdhc8.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/8cSj5PpZYjRjr7qOLqgWJSk3Rvg4.png  
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ID: 3372
ÁREA: Degenerativa cervical
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Igor Ebert Cechin (INTO - RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil), Alderico Girao Campos Barros 
(INTO - RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil), Luis Eduardo Carelli Teixeira Silva (INTO - RIO DE JANEIRO - RJ 
- Brasil)
Instituições do Trabalho: INTO - RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil

TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS PEDICULARES NA COLUNA CERVICAL 
SUBAXIAL: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O POSICIONAMENTO TOMOGRÁFICO DE
 102 PARAFUSOS E REPERCUSSÃO CLÍNICA

OBJETIVO: Comparar os resultados clínicos e radiológicos e avaliar a segurança da aplicação de parafusos 
pediculares na coluna cervical subaxial, técnica pouco difundida entre os cirurgiões de coluna. 

METODOLOGIA: Foram avaliados os resultados referentes à aplicação de 102 parafusos pediculares subaxiais 
no tratamento de patologias cervicais em 19 pacientes, sendo 14 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, 
com idade entre 16 – 76 anos (média = 57,7) no período compreendido entre 2005 e 2021. Os pacientes 
selecionados apresentavam morfologia pedicular favorável demonstrada por tomografia computadorizada 
pré-operatória. A técnica cirúrgica utilizada apresentou conceitos híbridos entre a técnica original de Abumi, 
a Funnel Technique e Pedicle Axis View, sem o uso de navegação tri-dimensional. A avaliação clínica foi 
feita no período pós-operatório a procura de sinais e sintomas relacionados à lesão da medula espinhal, 
raízes nervosas cervicais e artéria vertebral. A classificação do posicionamento dos parafusos foi realizada de 
maneira independente por três cirurgiões de coluna, por meio de corte axial tomográfico ao longo do eixo 
dos parafusos, classificando de acordo com a classificação proposta por Neo et al.

RESULTADOS: No período compreendido entre 2005 e 2021, foram inseridos 102 parafusos pediculares 
entre C3-C6 em 19 pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico de patologias cervicais. O diagnóstico inicial 
foi de mielopatia espondilótica em 9 pacientes, trauma cervical em 7, patologias tumorais em 2 pacientes e 
1 síndrome medular central. Foi evidenciado que 81,4% dos parafusos não apresentava nenhum desvio, e 
apenas 1,9% com desvio grau 3 de Neo. O nível mais sujeito a desvios críticos (graus 2 e 3) foi C3, sendo 
C6 o nível com melhor acurácia – 96,7% dos parafusos não apresentaram qualquer perfuração cortical neste 
segmento. O posicionamento incorreto foi mais frequentemente lateral, em 68,4% dos casos com desvio. 
Não houve nenhum parafuso classificado como Grau 3 para desvio medial. Como complicação, apenas um 
paciente apresentou comprometimento neurológico radicular condizente com o posicionamento inadequado 
– grau 2 medial, evoluindo positivamente sem a necessidade de reabordagem. Não houve necessidade de 
retorno ao centro cirúrgico para reposicionamento em nenhum paciente. Um paciente evoluiu com óbito 
no sétimo dia pós-operatório devido a acidente vascular encefálico isquêmico em território da circulação 
anterior, sem correspondência anatômica com as possíveis complicações do procedimento. Não houve 
complicações vasculares relativas à artéria vertebral. 
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CONCLUSÕES: Apesar de tecnicamente exigente, a utilização de parafusos pediculares na coluna cervical 
subaxial se mostrou segura, com baixa taxa de mau posicionamento na análise tomográfica pós-operatória e 
complicações clínicas relevantes.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/B5y9JSS8lixzmFuNZd5mLwWVnSd0.pdf 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/qfH3PIadBF3glJinwcG763WJ7TQ9.pdf 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Ut8xb1rky59VS9q06CFLOdpl1ar5.pdf 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/8yhVDXCc0P2FmOzITG6vZ3daGsz3.pdf   
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ID: 3373
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Rodrigo Arnold Tisot (Hospital Ortopédico de Passo Fundo - Passo Fundo - RS - Brasil), Matheus 
Backes Sallet (Hospital Ortopédico de Passo Fundo - Passo Fundo - RS - Brasil), Juliano Silveira Luiz Vieira 
(Hospital Ortopédico de Passo Fundo - Passo Fundo - RS - Brasil), Diego Silva Collares (Hospital Ortopédico 
de Passo Fundo - Passo Fundo - RS - Brasil), Andrew Gustavo Matos (Hospital Ortopédico de Passo Fundo - 
Passo Fundo - RS - Brasil)
Instituições do Trabalho: Hospital Ortopédico de Passo Fundo - Passo Fundo - RS - Brasil

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ESTENOSE LOMBAR DEGENERATIVA SINTOMÁTICA 
COM PROVÁVEIS FATORES DETERMINANTES

OBJETIVO: Avaliar a estenose lombar degenerativa, em pacientes sintomáticos, submetidos à cirurgia, 
avaliando a correlação entre prováveis fatores determinantes.

METODOLOGIA: Estudo retrospectivo descritivo, no qual foram avaliados exames de Ressonância Nuclear 
Magnética de 73 pacientes, totalizando 141 níveis, com estenose degenerativa, submetidos a tratamento 
cirúrgico por um único cirurgião, de 2015 até 2018. Estratificou-se os pacientes quanto ao lado, grau do 
tropismo facetário, artrose facetária, degeneração discal e lado operado, assim como dados epidemiológicos 
como idade, sexo, etc. O tropismo foi aferido pelo método de Karakan e avaliado de forma numérica e 
categórica. A degeneração discal foi classificada por Pfirrmann e a artrose facetária por Weishaupt. Para análise 
e obtenção dos resultados foi utilizado o teste do Qui-quadrado e ANOVA via programa estatístico SPSS 
versão 18.0.

RESULTADOS: Foi encontrada significância estatística na relação entre tropismo facetário e degeneração 
discal (p=0,026) no nível L4-L5. Não foi encontrada correlação entre tropismo e artrose facetária (p=0,161) 
ou tropismo e lado operado(p=0,573).

CONCLUSÕES: O grau de tropismo influencia diretamente na degeneração discal, sendo que maiores 
assimetrias estão relacionadas a degenerações mais graves. Embora o tropismo não tenha demonstrado 
correlação estatística significativa com o lado operado (p=0,573), acredita-se que novos estudos deverão ser 
realizados sobre esta correlação.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/AMCKksFT0jRxe6UwXzAcKJQSpqv7.docx 
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ID: 3374
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: JACKSON OLIVEIRA CRUZ JUNIOR (IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
DE VITÓRIA - VITORIA - ES - Brasil), IGOR MACHADO CARDOSO (IRMANDADE SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - VITORIA - ES - Brasil), CHARBEL JACOB JUNIOR (IRMANDADE 
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA - VITORIA - ES - Brasil), JOSE LUCAS BATISTA JUNIOR 
(IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA - VITORIA - ES - Brasil)

TÍTULO: COMPARAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CORTICOSTEROIDES NOS 
PACIENTES COM HÉRNIA DISCAL EXTRUSA SUBMETIDOS A BLOQUEIO 
RADICULAR TRANSFORAMINAL

OBJETIVO: Comparar a eficácia de diferentes corticosteroides (dexametasona, betametasona e triancinolona) 
utilizados na técnica de bloqueio do ramo troncular, por meio da avaliação da melhora do quadro álgico, em 
pacientes com lombociatalgia.

METODOLOGIA: 60 pacientes maiores de 18 anos, com queixa de lombociatalgia refratária ao tratamento 
conservador, diagnosticados com hérnia de disco lombar foraminal extrusa por meio do exame de ressonância 
magnética, sem critérios de instabilidade vertebral em radiografias dinâmicas da coluna lombar foram divididos 
em 3 grupos de 20 indivíduos cada. O Grupo 1 recebeu dexametasona, o Grupo 2 betametasona e o Grupo 
3 triancinolona.Todos os pacientes responderam à escala visual analógicanos períodos de pré-bloqueio e com 
1, 6 e 12 meses após a realização do mesmo para avaliação de dor. 

RESULTADOS: Foi observado melhora significativa da dor após a realização dobloqueio nos 3 grupos, não 
havendo diferença estatística entre os fármacos.

CONCLUSÕES: O bloqueio do ramo troncular é uma técnica eficaz no tratamento das lombociatalgias, 
contudo, não existe diferença na eficácia dos três fármacos estudados. Sendo assim, a escolha do corticosteroide 
deve ser feita de forma individualizada, levando-se em conta fatores não avaliados nesse estudo, como 
disponibilidade, custo e reações adversas.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/joSMpVnH2L8r8hQptuM6HotEe3Q2.pdf 
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ID: 3376
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Rian Souza Vieira (FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Renan Ernesto Reis Borges (PUC-
Campinas - Campinas - SP - Brasil), Ricardo Cesar Cortes De Bom (HC-Unicamp - Campinas - SP - Brasil), 
Lucas Vinicius Batista Rocha (FMRP=USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Lucas Klarosk Ismael (FMRP-USP 
- Ribeirão Preto - SP - Brasil), Daniel Guimaraes Tiezzi (FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Antonio 
Carlos Shimano (FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Ariane Zamarioli (FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP 
- Brasil), Helton Luiz Aparecido Defino (FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: FMRP-USP - RIBEIRÃO PRETO - SP - Brasil

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE FALHAS ÓSSEAS CRÍTICAS NA CALVÁRIA DE 
RATOS TRATADOS COM DIFERENTES PREPAROS DE ENXERTOS ÓSSEOS
AUTÓLOGOS LOCAIS

OBJETIVO: Objetivo primário foi de averiguar se existe diferença e qual a melhor técnica de preparo de 
enxerto ósseo autólogo local. Comparamos enxerto moído ao enxerto picado além de ambos ao controle para 
o tratamento de uma falha óssea crítica em calvária de ratos machos Wistar. Ambicionamos secundariamente 
auxiliar cirurgiões das mais diversas áreas de atuação a escolher uma melhor estratégia de enxertia óssea para 
sua rotina cirúrgica.

METODOLOGIA: 108 ratos machos Wistar foram distribuídos aleatoriamente em três grupos: Controle, 
Moído e Picado. Os espécimes foram amadurecidos e então submetidos, sob anestesia, a procedimentos 
desenhados especificamente para este modelo experimental. As cirurgias visavam produzir falhas ósseas críticas, 
que por definição não serão preenchidas ou regenerarão sem intervenção ou ainda o menor tamanho de 
defeito tecidual que não cicatrizará completamente ao longo da vida natural de um indivíduo. Osteotomias no 
centro superior das calvárias foram produzidas com uma fresa cortante circunferencial de 7 mm de diâmetro 
acionada por um motor elétrico de alta rotação. As falhas ósseas críticas produzidas foram tratadas ou não de 
acordo com o grupo no qual o espécime foi alocado. Os ratos foram eutanasiados em 3, 6 ou 12 semanas 
após as cirurgias e suas calotas foram analisadas por histomorfometria, densitometria óssea, microtomografia 
(µCT) e ensaios mecânicos.

RESULTADOS: A análise histomorfométrica mostrou o maior percentual de preenchimento da falha óssea 
crítica no grupo picado e moído quando comparado ao controle. A avaliação densitométrica evidenciou maior 
massa óssea em todos os desfechos analisados (p<0,05) no grupo picado. Os dados de µCT exibiram um 
aumento expressivo do volume ósseo (BV) e sua fração por volume total (BV/TV), espessura trabecular (Tb.
Th) e densidade de conectividade (Conn.D) no grupo picado quando comparado com os demais grupos. Os 
testes biomecânicos apresentaram os maiores valores de deformação, força máxima e rigidez relativa no grupo 
picado em qualquer momento da eutanásia (p<0,05). Foram estabelecidas correlações estatisticamente altas 
entre dados biomecânicos, parâmetros microestruturais e massa óssea.
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CONCLUSÕES: Nosso trabalho experimental mostrou que, em diferentes análises, o preparo de enxerto 
ósseo picado apresentou resultados significativamente melhores do que o moído no tratamento de um 
defeito ósseo crítico na calvária de ratos

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/DxI4qHCLQJuMvrsL6xO0C5dLB047.pdf 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/wV2xpa8uIPVdQBTDj57dUE7QLWj8.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/tMXek0uObTArRsRA30ePVYJdY7D1.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/vNnHUfanRjsc6bfLTkDclcuWla31.jpg   
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ID: 3377
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Rodrigo Amaral (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - GO - Brasil), Marcelo Yozo 
(Brazilian Spine Study Group - São Paulo - GO - Brasil), GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA POKORNY 
(Brazilian Spine Study Group - São Paulo - GO - Brasil), Murilo T Daher (Centro de Reabilitação e Readaptação 
Dr. Henrique Santillo (CRER) - São Paulo - GO - Brasil), Sérgio Daher (Universidade Federal de Goiás - Goiás 
- GO - Brasil), Renato T Daher (CRD Medicina Diagnóstica - Goiás - GO - Brasil), Fernando Marcelino 
(Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Raphael Pratali (Hospital do Servidor Público Estadual 
- São Paulo - SP - Brasil), Ricardo Acácio (Instituto de Ortopedia de Joinville - Joinville - SC - Brasil), Carlos 
Romeiro (Instituo de Orotopedia de Recife - Recife - PE - Brasil), Marcus Vinicius Magno (Universidade da 
Região de Joinville (UNIVILLE) - Joinville - SC - Brasil), Carlos Fernando P S Herrero (Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto - São Paulo - SP - Brasil),. Brazilian Spine Study Group (Brazilian Spine Study Group - São 
Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Brazilian Spine Study Grouop - São Paulo - SP - Brasil, Instituto de Patologia 
da Coluna - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: ESTUDO DO ESPAÇO AREOLAR NAS POSIÇÕES LATERAL E PRONA 
POR MEIO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

OBJETIVO: Verificar se alteração no espaço areolar entre a posição lateral e prona

METODOLOGIA: 25 pacientes que realizaram Ressonância Magnética em decúbito lateral e prono foram 
adicionados ao estudo.
Foi realizada a medida de distância entre o bordo anterior corpo vertebral e a veia ou a artéria, nos níveis de 
L2L3, L3L4 e L4L5. Nos níveis onde havia bifurcação das ilíacas, a menor distância foi considerada. 
A análise estatística foi realizada no Software R. Para comparação entre os grupos foi utilizado o teste de 
Wilcox pareado. A descrição dos dados foi feita utilizando a média, desvio padrão e intervalo de confiança.

RESULTADOS: 300 medições foram realizadas, sendo 150 da distância das artérias e 150 da distância da 
veias. Em relação as artérias o nível que apresentou maior distância entre o corpo vertebral e a artéria foi o 
L4L5 com 1.96 ou 2.26, em prono e em lateral, respectivamente. Já em relação a veia o nível L2L3 foi o que 
apresentou a maior distância entre o corpo vertebral com distâncias de 2.38 e 2.19, respectivamente.
Não houve diferença significativa entre a posição dos vasos em nenhum dos níveis entre os decúbitos lateral 
ou prono. 

CONCLUSÕES: Não houve diferença significativa entre a distância do corpo vertebral e os vasos entre as 
posições prona e lateral.
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ID: 3378
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Daniel Arnoni (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Rodrigo Amaral 
(Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA POKORNY 
(Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil), Rafael Moriguchi (Instituto de Patologia da Coluna - São 
Paulo - SP - Brasil), Luiz Pimenta (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: IMPACT OF THE PREOPERATIVE SPINOPELVIC PARAMETERS ON THE
SEGMENTAL LORDOSIS CORRECTION AFTER ONE-LEVEL LATERAL LUMBAR
INTERBODY FUSION

OBJETIVO: Our study aimed to assess whether preoperative spinopelvic parameters can increase segmental 
lordosis after one level of lateral lumbar interbody fusion

METODOLOGIA: Inclusion Criteria
Patients who received LLIF surgery in our service had preoperative and postoperative X-rays and signed a 
free consent form.
Patients that received anterior column realignment or have the ALL unintentionally ruptured. Patients whose 
X-rays do not allow the correct visualization and measurements of the proposed spinopelvic parameters.
The study’s primary outcome was to test the correlation between spinopelvic parameters and the gain of 
segmental lordosis after one level LLIF surgery.
The study’s secondary goal was to assess how those Spinopelvic parameters could influence the segmental 
lordosis after one level of LLIF surgery Statistical Analysis The data were measured using the Surgimap (Nemaris 
inc, Toronto, Canada) software and compiled using Excel (Microsoft, Redmond, Washington) software, the R 
software(CRAN) for the statistical analysis and graphs elaboration.
We used the T-test or Wilcoxon Rank Sum Test to compare between groups, depending on the sample 
distribution for continuous variables, and Chi-square or Fisher exact test for discrete variables. When there 
were more than two groups were performed the Kruskal-Wallis tests for nonparametric distributions and 
Dunn Test method for post-hoc comparison between groups. A p-value smaller than 0.05 was rendered as 
a threshold for statistical significance.

RESULTADOS: To assess the relationship between the parameters and the gain of segmental lordosis, we 
performed correlation analysis. The authors found that the most correlated parameters with the Segmental 
Lordosis Gain were Preoperative Segmental Lordosis (-0.50) and Delta Intraoperative Lordosis (0.51).

Further, a clustering analysis was performed to identify if patients with similar characteristics could be prone to 
experience a higher gain of lordosis than other patients. The clusters can be explained as two groups within 
two subgroups each.
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The first group was composed of patients with Low-Medium Pelvic Incidence (47.24 °) and subdivided into 
one cluster (3) with misaligned patients (PI-LL = -20.63°; PT = 27.24°) and one cluster with aligned patients 
(1) (PI-LL = -6.15°; PT = 11.54°). The second group composed of patients with high Pelvic Incidence 
(65.68°), also divided among one group (4) with misaligned parameters (PI-LL = 13.06 °; PT = 28.90 °) and 
one group (2) with more aligned parameters (PI-LL = 0.73°; PT = 19.62°). When comparing the segmental 
lordosis gain between the clusters, we could see that cluster 3 presented significantly more gain than the 
other cluster except from cluster 1 in the post-hoc analysis.

CONCLUSÕES: Our work shows that surgeons might use these spinopelvic parameters to plan their 
surgical options goals when performing one level LLIF, mainly in patients with low PI profile as they presented 
higher odds of loss of segmental lordosis
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ID: 3379
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA POKORNY (Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP 
- Brasil), Rodrigo Amaral (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Daniel Arnoni (Instituto 
de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Rafael Moriguchi (Instituto de Patologia da Coluna - São 
Paulo - SP - Brasil), Igor Barreira (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Marcelo Yozo 
(Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Luiz Pimenta (Instituto de Patologia da Colun - São 
Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: SYSTEMATIC REVISION AND META-ANALYSIS OF MIS VERSUS 
OPEN SURGERY FOR DEGENERATIVE LUMBAR SURGERIES

OBJETIVO: The aim of this work is to perform a broad systematic revision to identify the effects of minimally 
invasive surgery versus open surgery without restraining to a specific technique or lumbar degenerative 
pathology.

METODOLOGIA: Search and Retrieval strategy
The electronic databases, including PubMed, Google Scholar, Ovid, and BVS, were systematically reviewed using 
the following Search strategy “(((((Minimally invasive) AND Open) AND Spine surgery) AND Degenerative)) 
AND Lumbar).” Only articles in English or Portuguese were added to the review. Two authors checked all the 
retrieved references, and any disputes on whether to include an article were settled by mutual consensus. The 
step-by-step selection process is depicted as a flowchart as recommended by PRISMA (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-analyses) (Figure 1). This study is registered in PROSPERO. However, 
it has not been evaluated due to the COVID-19 pandemic.
The results for continuous variables were presented in mean differences (MD), while dichotomous variables 
in odds ratios (OR). Meanwhile, inter-study heterogeneity was assessed using Cochran’s Q-statistic test, and 
heterogeneity between the studies included was evaluated using the chi-square test, with a < 0.05 indicating 
heterogeneity. In the presence of heterogeneity, the random-effects model was employed, and in the other 
cases, the fixed-effects model. Moreover, the publication bias was assessed using the funnel plot and the 
eggers regression, in which values p < 0.05 indicated publication bias. In cases of publication bias, the authors 
opted to use the trim-fill method of the “meta” package in R, which estimated and adjusted the meta-analysis 
results to account for the possible publication bias. Moreover, the authors chose to use the fixed-random 
model when performing the trim-fill.

RESULTADOS: After the final screening, fifty-three articles were included, with four articles divided into 
two pieces and one into three pieces, totalizing fifty-nine analyzed studies
The results showed a significant reduction in the risk of complications when adopting an MIS approach (OR 
= 0.56, 95%CI = 0.45 – 0.69, p < 0.0001)
The results showed that the MIS procedures do not present a significant impact on the reduction of ODI 
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(SMD = -0.14, 95%CI = -0.39 – 0.09; p = 0.23) 
As for the treatment effect, MIS surgery’s use promoted a significant reduction in surgical blood loss (SMD = 
-0.79, 95%CI = -0.88 - -0.70, p < 0.0001)
The MIS approaches did not exert any significant impact on the surgical duration small reduction of the LoS 
when using MIS approaches (SMD = -0.33, 95%CI = -0.60 - -0.06, p = 0.01)

CONCLUSÕES: MIS surgeries are capable of improving several surgical parameters compared to traditional 
procedures. Although no difference in ODI was seen.
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ID: 3380
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Alexandry Carvalho (Ortomed - Teresina - PI - Brasil), Indira Luz (Faculdade Federal do Píaui - Teresina 
- PI - Brasil), Paulo Neto (Faculdade Federal do Píaui - Teresina - PI - Brasil), GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 
POKORNY (Brazilian Spine Study Grop - São Paulo - SP - Brasil), Murilo T Daher (Centro de Reabilitação e Readaptação 
Dr. Henrique Santillo (CRER) - Goiás - GO - Brasil), Raphael R Pratali (Hospital do Servidor Público Estadual - São 
Paulo - SP - Brasil), Rodrigo Amaral (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Ricardo Acácio (Instituto 
de Ortopedia de Joinville - Santa Catarina - SC - Brasil), Carlos Romeiro (Instituto de Coluna e Ortopedia de Recife 
(InCore) - Recife - PE - Brasil), Marcus Vinicius Magno (Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) - Santa Catarina 
- SC - Brasil), Carlos Fernando P S Herrero (Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto - São Paulo - SP - Brasil),. Brazilian Spine Study Group (Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO USO DO ÁCIDO TRANEXÂMICO NO PERÍODO PÓS-
OPERATÓRIO EM PACIENTES PORTADORES DE ESCOLIOSE SUBMETIDOS 
A ARTRODESE POSTERIOR

OBJETIVO: O presente estudo objetiva analisar a efetividade dessa droga no controle do sangramento 
quando usada no intra-operatório e nas primeiras 48h pós-operatório.

METODOLOGIA: Estudo prospectivo, randomizado de uma coorte de pacientes incluídos em um mutirão 
para tratamento de escoliose por PSF. Foram analisados 28 pacientes, divididos em dois grupos, sendo 14 
pacientes escolhidos para o uso intraoperatório e pós-operatório de ATX, e os outros 14 apenas no período 
intraoperatório (grupo controle). Foram comparadas as variáveis de taxa de sangramento no dreno, tempo 
de internação hospitalar, nº de bolsas de sangue transfundidas e taxa de efeitos adversos clínicos.

RESULTADOS: Todos os pacientes envolvidos possuíam, em média, um número semelhante de níveis de 
fusão abordados, com um perfil de escoliose similar. Comparando o grupo controle e o grupo de estudo, 
não houve diferença significativa na taxa de sangramento pós-operatória pelo dreno entre os dois grupos 
(p=0.305, acho), embora tenha ocorrido uma aparente perda maior no grupo controle durante o primeiro 
dia PO. Também não houve diferença significativa entre os grupos na quantidade de bolsas de sangue 
transfundidas (p=0.473), porém, em números absolutos, houve maior transfusão de bolsas de sangue em 
pacientes do grupo controle. O tempo de internação hospitalar entre os grupos se mostrou muito próximo, 
sem diferença estatística significante. Adicionalmente, os grupos apresentaram eventos similares de efeitos 
adversos, sem diferença significante (p=0.440), com ressalva para a presença de náuseas e vômitos, os quais 
se apresentaram em dobro nos pacientes do grupo ATX no pós-operatório, em relação ao grupo controle.

CONCLUSÕES: À princípio, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas para o uso 
efetivo do ATX nas primeiras 48 horas pós-operatórias. Entretanto, apesar de estatisticamente não significativa, 
percebeu-se uma tendência de benefício do uso da droga na redução do sangramento pós-operatório, a qual 
pode ter sido mascarada pela pequena amostra de pacientes (n=28).
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ID: 3381
ÁREA: Trauma na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: MIGUEL VIEIRA DE ALMEIDA (Universidade Estadual do Ceará - Fortaleza - CE - Brasil), 
DANIEL MONTE DE ANDRADE GERVÁSIO (Universidade Estadual do Ceará - Fortaleza - CE - Brasil), 
JÚLIO FARIAS RANGEL (Universidade Estadual do Ceará - Fortaleza - CE - Brasil), YAN GONDIM DE 
SOUSA (Universidade Estadual do Ceará - Fortaleza - CE - Brasil), RONALDO BARBOSA DE FARIAS 
JÚNIOR (Instituto Doutor José Frota - Fortaleza - CE - Brasil)

TÍTULO: ANÁLISE DE COMPROMETIMENTO NEUROLÓGICO E DE TÉCNICAS
CIRÚRGICAS NA ESPONDILOPTOSE CERVICAL TRAUMÁTICA

OBJETIVO: Os objetivos do resumo foram esclarecer as abordagens cirúrgicas da espondiloptose cervical 
traumática e expor a variação neurológica dos pacientes acometidos.

METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada nas bases de dados PUBMED e EMBASE no dia 16/02/2022 
com corte temporal de 2017-2022. Foram utilizados os descritores MeSH ‘spondyloptosis’ e ‘cervical spine’ e 
descritores Emtree ‘spondyloptosis’, ‘cervical spine’ e ‘nervous system injury’ ligados utilizando os operadores 
booleanos ‘AND’. Obteve-se 18 resultados na PUBMED e 11 resultados na EMBASE. Foram excluídos 
trabalhos duplicados e que traziam lesões não-traumáticas, resultando em 17 artigos que foram utilizados 
nessa revisão.

RESULTADOS: A espondiloptose cervical traumática é uma forma de luxação que devido à compressão 
ou à transecção da medula espinhal leva a danos neurológicos. O paciente pode apresentar acometimentos 
sensitivos e motores descritos na escala da American Spinal Injury Association (ASIA) para Lesão Medular, a 
exemplo de: cervicalgia, espasticidade e resposta plantar extensora. Nas lesões dos elementos posteriores, a 
medula espinhal pode ser preservada, levando à descompressão natural e ao alargamento do canal medular, 
mantendo o paciente neurologicamente intacto. A análise do comprometimento nervoso cervical com o 
uso de exames de imagem é necessária para conduzir o paciente quanto à técnica cirúrgica, pois lesões não 
diagnosticadas podem resultar em acometimentos neurológicos graves. Para casos de espondiloptose cervical 
traumática, existe uma variedade de técnicas e abordagens que podem ser empregadas de acordo com o 
mecanismo de trauma e a região afetada. Devido à variedade de abordagens, não existe consenso na literatura 
para o tratamento dessas lesões. Entretanto, esse tratamento costuma ser feito utilizando distintas vias de 
acesso, sendo elas anterior, posterior ou em combinação. Procedimentos geralmente seguem um padrão 
de ordem, variando quanto ao material e a técnica utilizada: pode-se realizar a tração antes da realização 
da cirurgia para realinhar a fratura, seguida da descompressão da medula que inclui procedimentos como a 
corpectomia e laminectomia. Depois estabilizam-se as vértebras podendo-se realizar a inserção de enxerto, 
e por fim realiza–se a fusão óssea. Embora algumas literaturas indiquem o tratamento de maior resolução 
por via posterior, é recomendado que em lesões mais complexas, como a espondiloptose, seja empregada 
também a fixação por via anterior, costumeiramente na abordagem de Smith e Robinson.
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CONCLUSÕES: A análise do comprometimento nervoso cervical é necessária para classificar o paciente na 
escala ASIA e para determinar a abordagem cirúrgica do paciente, evitando consequências neurológicas graves. 
Em relação aos aspectos procedimentais da espondiloptose cervical traumática, não há uma convergência 
na literatura quanto à técnica cirúrgica, havendo diferentes formas de conduzir o paciente a depender do 
mecanismo de trauma associado com o deslizamento vertebral a nível cervical.
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ID: 3382
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: GUSTAVO BORGES LAURINDO DE AZEVEDO (INSTITUTO NACIONAL DE 
TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Antônio Eulálio Pedrosa Araújo Junior 
(Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Luis Antonio Medeiros 
Moliterno (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Jessica Vilarinho 
Cardoso (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - RIo de Janeiro - RJ - Brasil), Helton Luiz Aparecido 
Defino (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto - FMRP - USP - Ribeirão Preto 
- SP - Brasil), Jamila Alessandra Perini (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - Rio de Janeiro - RJ 
- Brasil)
Instituições do Trabalho: INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - RIO 
DE JANEIRO - RJ - Brasil

TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO DO GENE QUE CODIFICA A FIBRILINA-1
COM DESENVOLVIMENTO DA ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE

OBJETIVO: Fatores intrínsecos e extrínsecos podem estar associados ao desenvolvimento da escoliose 
idiopática do adolescente (EIA), incluindo alterações genéticas. Dentre os genes candidatos associados ao 
desenvolvimento da EIA destaca-se o que codifica a fibrilina-1 (FBN1), uma glicoproteína da matriz extracelular, 
essencial para a organização das microfibrilas extracelulares em células do músculo esquelético e fibroblastos 
dérmicos, responsáveis por distúrbios do tecido conjuntivo, como a escoliose. O objetivo deste estudo 
foi comparar a frequência do polimorfismo FBN1 rs12916536 em pacientes EIA e pacientes controle e 
correlacionar a frequência do polimorfismo com a gravidade da EIA. 

METODOLOGIA: Estudo observacional analítico do tipo caso-controle envolvendo 185 pacientes com 
EIA e 378 controles, sem doença na coluna vertebral. Análise genética foi realizada por PCR em tempo 
real utilizando sistema TaqMan. Um modelo de regressão logística multivariada avaliou a associação entre o 
polimorfismo FBN1 rs12916536 e EIA, utilizando razões de chance (OR) ajustados com seus respectivos 
intervalos de confiança (IC) de 95%. Uma análise de regressão linear avaliou a variação do ângulo de Cobb 
de acordo com a idade e o índice de massa corporal (IMC).

RESULTADOS: No grupo de pacientes com EIA houve predomínio do sexo feminino (12:1), baixo IMC ou 
normal (90%), 58% apresentavam ângulo de Cobb maior que 45º e 74% eram esqueleticamente maduros 
(Risser IV-V). A idade foi um fator de risco (4 vezes) para a progressão da curva (0,72° por ano). A frequência 
alélica do polimorfismo FBN1 rs12916536 A foi de 40% nos controles e 31% nos casos de EIA, sendo 
estatisticamente diferente entre os dois grupos (P=0,004). Os genótipos FBN1 rs12916536 GA+AA foram 
associados a um menor risco de suscetibilidade a EIA (OR=0,58; IC95%=0,35-0,98), após ajuste pela 
idade, sexo e IMC. No entanto, não foram detectadas diferenças significativas na distribuição do polimorfismo 
com a gravidade da doença (Cobb <45º ou ≥45º).
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CONCLUSÕES: A idade foi um fator de risco para progressão da curva escoliótica e o polimorfismo 
FBN1 rs12916536 foi um fator de proteção para suscetibilidade a EIA. A presença do polimorfismo FBN1 
rs12916536 não se correlacionou com a gravidade da escoliose. 

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/k5OGsB5j3EJQcVtyyT2OWwNngt73.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/T1FYBBjwzhdr8ylQB78T8rwjAim6.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/rcN2TqvamZEecrl6TvSuVpO3T9u4.docx  
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ID: 3383
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Antônio Eulálio Pedrosa Araújo Junior (INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E 
ORTOPEDIA - RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil), Gustavo Borges Laurindo Azevedo (INSTITUTO NACIONAL 
DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil), Luis Antonio Medeiros Moliterno 
(INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Jessica 
Vilarinho Cardoso (INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - Rio de Janeiro - RJ - 
Brasil), Helton Luiz Aparecido Defino (USP-RP - São Paulo - RJ - Brasil), Jamila Alessandra Perini (INSTITUTO 
NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - Rio de Janeiro - RJ - Brasil)

TÍTULO: POLIMORFISMO NO GENE DO RECEPTOR DA LEPTINA ASSOCIADO COM 
A SUSCETIBILIDADE DA ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE.

OBJETIVO: Fatores intrínsecos e extrínsecos podem estar associados com o desenvolvimento da escoliose 
idiopática do adolescente (EIA), incluindo alterações genéticas. Dentre os genes candidatos associados ao 
desenvolvimento da EIA destaca-se o que codifica a fibrilina-1 (FBN1), uma glicoproteína da matriz extracelular, 
essencial para a organização das microfibrilas extracelulares em células do músculo esquelético e fibroblastos 
dérmicos, responsáveis por distúrbios do tecido conjuntivo, como a escoliose. O objetivo deste estudo foi 
avaliar a influência do polimorfismo FBN1 rs12916536 no desenvolvimento e gravidade da EIA, além de 
correlacionar a variação do ângulo de Cobb em relação às características demográficas dos pacientes.

METODOLOGIA: Estudo observacional analítico do tipo caso-controle envolvendo 185 pacientes com 
EIA e 378 controles, sem doença na coluna vertebral. Análise genética foi realizada por PCR em tempo 
real utilizando sistema TaqMan. Um modelo de regressão logística multivariada avaliou a associação entre o 
polimorfismo FBN1 rs12916536 e EIA, utilizando razões de chance (OR) ajustados com seus respectivos 
intervalos de confiança (IC) de 95%. Uma análise de regressão linear avaliou a variação do ângulo de Cobb 
de acordo com a idade e o índice de massa corporal (IMC).

RESULTADOS: No grupo de pacientes com EIA houve predomínio do sexo feminino (12:1), baixo IMC ou 
normal (90%), 58% apresentavam ângulo de Cobb maior que 45º e 74% eram esqueleticamente maduros 
(Risser IV-V). A idade foi um fator de risco (4 vezes) para a progressão da curva (0,72° por ano). A frequência 
alélica do polimorfismo FBN1 rs12916536 A foi de 40% nos controles e 31% nos casos de EIA, sendo 
estatisticamente diferente entre os dois grupos (P=0,004). Os genótipos FBN1 rs12916536 GA+AA foram 
associados a um menor risco de suscetibilidade a EIA (OR=0,58; IC95%=0,35-0,98), após ajuste pela 
idade, sexo e IMC. No entanto, não foram detectadas diferenças significativas na distribuição do polimorfismo 
com a gravidade da doença (Cobb <45º ou ≥45º).

CONCLUSÕES: A idade foi um fator de risco para progressão da curva escoliótica e o polimorfismo FBN1 
rs12916536 foi um fator de proteção para suscetibilidade a EIA.
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ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/pCQjDzfp9tH64WflrvREdWFYHVw4.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/BFnAAAVbIjeIorefpN9DetCl4bx4.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/EgUudnW4PwglRQTHsZzTZANyMPQ8.docx 
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ID: 3384
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: EDUARDA LIMA (HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE - CURITIBA - PR - Brasil), LUIS ROCHA 
(HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE - CURITIBA - PR - Brasil), LUIZ AVILA (HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 
- CURITIBA - PR - Brasil), CARLOS AGUIAR (HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE - CURITIBA - PR - Brasil)
Instituições do Trabalho: HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE - CURITIBA - PR - Brasil

TÍTULO: TEMPO DE INTERNAÇÃO PÓS-CIRÚRGICA DE PACIENTES COM ESCOLIOSE 
IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS

OBJETIVO: Avaliar o tempo de permanência de pacientes com Escoliose Idiopática do Adolescente 
submetidos a artrodese de coluna após o início da pandemia de Covid-19

METODOLOGIA: O estudo consiste em uma pesquisa retrospectiva, observacional e transversal baseado 
na análise de prontuários de pacientes com Escoliose Idiopática do Adolescente (EIA) submetidos a artrodese 
de coluna entre os períodos de 15 de março de 2020 a 15 de agosto de 2020. Em março de 2020, devido 
a pandemia de Covid – 19, foi iniciado um novo protocolo de reabilitação respiratória e motora, afim de 
estimular a deambulação e alta precoces e diminuir a exposição do paciente a infecção do Conoravírus. Após 
a aplicação dos critérios de seleção, as seguintes informações serão anotadas: tempo de permanência no 
hospital, idade, tipo de curva, extensão da artrodese, período da realização da cirurgia, necessidade de pós-
operatório em leito de UTI, tempo decorrido da cirurgia até deambular. Visto isso, o tempo de permanência 
de internação desses pacientes será comparado ao tempo de internação de pacientes com Escoliose Idiopática 
do Adolescente submetidos a artrodese no ano de 2019.

RESULTADOS: Neste estudo, foram incluídos 35 pacientes, 16 pacientes (47,7%) operados após o início 
da pandemia e 19 pacientes (54,3%) antes da declaração da pandemia de Covid-19 em março de 2020. O 
tempo médio decorrido desde a cirurgia até a deambulação entre os pacientes operados após o início da 
pandemia foi de 41,5 horas e, entre os pacientes operados anteriormente a pandemia, o tempo médio foi de 
55,6 horas (p=0,070). O tempo médio de permanência hospitalar dos pacientes entre os pacientes operados 
após o início da pandemia a média foi de 4 dias e entre os pacientes operados anteriormente a pandemia, o 
tempo médio foi de 5 dias (p=0,077). Não houve diferença estatística entre internação em leito de UTI e 
tempo de permanência hospitalar prologando (p=0,387). No entanto, os pacientes que foram encaminhados 
para internação em leito de UTI necessitaram de mais tempo até a primeira deambulação(p=0,014).

CONCLUSÕES: Sendo assim, conclui-se que houve uma tendência a diminuição do período de internação hospitalar 
e redução do intervalo entre a cirurgia até a deambulação, porém, não se mostrou estatisticamente significante.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/BlIbffmk2CdC48w4yFGpsJxmB5H4.pptx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/x1OjsFuJEJAB3Vq812aFxmE9tIK3.pdf 
 



112

TRABALHOS CIENTÍFICOS - 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE COLUNA

ID: 3385
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FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: EDUARDA LIMA (HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE - CURITIBA - PR - Brasil), LUIS ROCHA 
(HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE - CURITIBA - PR - Brasil), LUIZ AVILA (HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 
- CURITIBA - PR - Brasil), CARLOS AGUIAR (HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE - CURITIBA - PR - Brasil), 
TALITA SOUSA (HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE - CURITIBA - PR - Brasil)
Instituições do Trabalho: HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE - CURITIBA - PR - Brasil

TÍTULO: PÓS-OPERATÓRIO DE PACIENTES COM MIELOMENINGOCELE SUBMETIDOS
 A ARTRODESE DE COLUNA: RESULTADOS E COMPLICAÇÕES

OBJETIVO: Analisar os resultados radiográficos e as complicações de pacientes com escoliose secundária à 
Mielomeningocele submetidos a artrodese de coluna entre os períodos de janeiro de 2012 e dezembro de 
2018 em um hospital terciário.

METODOLOGIA: O estudo consiste em uma análise retrospectiva, epidemiológica, observacional e 
transversal, por meio de avaliação radiográfica e de prontuários com o objetivo de analisar a correção de 
deformidades e complicações decorrentes após artrodese de coluna em pacientes com mielomeningocele, 
entre os períodos de janeiro de 2012 e dezembro de 2018. Todos os pacientes têm ao menos dois anos de 
acompanhamento ao final da avaliação.

RESULTADOS: Foram avaliados 47 pacientes com escoliose secundária à mielomeningocele que foram 
submetidos à artrodese de coluna. Sexo feminino e nível torácico prevaleceram e a idade na cirurgia teve 
média de 11,1 anos. A média da correção de escoliose do ângulo cobb foi 48,1º e do número de segmentos 
artrodesados, 14,2. 26 pacientes complicaram e destes, 46,8% foram reoperados, sendo a maioria por 
infecção de sítio cirúrgico

CONCLUSÕES: Após a realização de artrodese de coluna, ocorre uma boa correção da deformidade, 
em média de 41º. Mais da metade dos pacientes pode apresentar alguma complicação, sendo que a maioria 
necessita de reoperação. A principal causa é infecção de sítio cirúrgico.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/sRr4jHdjwLEQrqFRM9lqAubuj7Z3.pdf
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ID: 3386
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Francisco Marco Del Pont (Fleni - Argentina), Igor Ebert Cechin (into - RIO DE JANEIRO - RJ 
- Brasil), Alderico Girao Campos Barros (into - RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil), Luis Eduardo Carelli Teixeira 
Silva (into - rio de janeiro - RJ - Brasil)
Instituições do Trabalho: Department of Neurosurgery. Fleni - Argentina,INTO - RIO DE JANEIRO 
- RJ - Brasil

TÍTULO: PRESERVAÇÃO DO ARCO NEURAL NA VERTEBRECTOMIA POR VIA 
POSTERIOR: PAPEL DO LIGAMENTO MENINGOVERTEBRAL – DESCRIÇÃO DE NOVA
TÉCNICA

OBJETIVO: Descrever a técnica de preservação do arco neural durante a vertebrectomia por via posterior 
(Neural Arch Posterior Vertebrectomy technique), utilizada em uma série de casos, e explicar os benefícios 
da preservação dos ligamentos meningovertebrais.

METODOLOGIA: Descrição da técnica “Neural Arch Posterior Vertebrectomy”. Análise retrospectiva e 
apresentação de 4 casos de deformidade sagital de ângulo agudo tratados por meio de vertebrectomia por 
via posterior com preservação do arco neural. 

RESULTADOS: Entre Fevereiro 2020 – Julho 2021, 4 pacientes foram submetidos a correção cirúrgica de 
deformidade sagital da coluna vertebral com o uso da técnica “Neural Arch Posterior Vertebrectomy”. Três 
pacientes eram adultos e uma criança de 11 anos. A média de idade no momento da cirurgia foi de 42,7 
anos (11-63). Os diagnósticos foram de tuberculose vertebral ativa em 2 pacientes, sequela de tuberculose 
vertebral em 1 e cifose congênita em 1. Em 3 pacientes, dois segmentos vertebrais foram removidos, e 
em um caso a ressecção envolveu 5 segmentos vertebrais. O valor médio do ângulo de Cobb sagital pré-
operatório foi de 72° (35-133°), e o Sagittal Deformity Angular Ratio (S-DAR) médio foi de 15,4 (10-20). 
O índice de correção de cifose foi de 55%. Foi utilizada neuromonitorização intra-operatória em todos os 
casos; apenas um paciente apresentou alterações transitórias que melhoraram após aumento da pressão 
arterial. Não houve nenhum agravamento neurológico pós-operatório, e 2 pacientes com déficit prévio 
apresentaram recuperação parcial durante o seguimento. Não foram observados pseudoartrose, perda de 
correção, falha de implante ou lesão dural.

CONCLUSÕES: Descrevemos a técnica de vertebrectomia por via posterior com preservação do arco 
neural em deformidades sagitais agudas da coluna vertebral com risco neurológico, bem como apresentamos 
e analisamos o resultado de uma pequena série de casos tratados com essa técnica até o momento. 
Demonstramos as vantagens da técnica e a relevância anatômica dos ligamentos meningovertebrais. Enfatizamos 
a importância de continuar com a análise de maneira a obter resultados estatisticamente significativos em 
relação às complicações e a correção da deformidade.
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ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/OLBfa9bnzUmCgI17Sfz5bGsvXcg1.pdf 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/wbcECeNy6kGvawgQHIN8qoCuyvc7.pdf 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/8y68aqo4ZoiYS5CZouIcrwRug6Y5.pdf 
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ID: 3387
ÁREA: Deformidade no adulto
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Raphael Pratali (Hospital do Servidor Público de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Gabriel 
Pokorny (Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil), Murilo Daher (Centro de Reabilitação e 
Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER) - Goiás - GO - Brasil), Rodrigo Amaral (Instituto de Patologia da 
Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Carlos Romeiro (Instituto de Coluna e Ortopedia de Recife - Recife - PE 
- Brasil), Ricardo Acácio (f Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Joinville - Joinville - SC - Brasil), Carlos 
Fernando P S Herrero (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto - SP - Brasil),. Brazilian 
Spine Study Group (Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: DEDICATED SPINOPELVIC MEASUREMENT SOFTWARE: A LOOK INTO THE 
USAGE TREND AMONG A PANEL OF SPINE SURGEONS

OBJETIVO: This study investigates the familiarity of surgeons in using dedicated spine software and whether 
specific software training can motivate surgeons using surgical planning tools.

METODOLOGIA: A survey-type study included Brazilian spine surgeons who attended an ASD instructional 
course in February 2019. During this educational course, there was a training workshop on using dedicated 
spine software for radiographic measurements and surgical planning. Two weeks after the course, an online 
questionnaire was sent (Survey Monkey, San Mateo, CA, USA) to the spine surgeons who attended the 
training workshop.
The questionnaire was designed to assess the surgeons’ training background, characteristics of their clinical 
practice, and whether they use dedicated surgical planning software to obtain radiographic measurements 
of ASD patients. The questionnaire also addressed the workshop outcomes and motivated the surgeons to 
start using this measurement/planning tool. Eight questions composed the survey; the average time needed 
to answer the questionnaire was two minutes.
The data were analyzed with R, version 3.4.9 (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). The 
normality of the continuous variables was verified with the Shapiro-Wilk test. Unpaired t-tests were used to 
assess the differences in the means. For the categorical variables, Fisher’s exact test was used to compare 
distributions. The level of significance was set to be 0.05

RESULTADOS: A total of 39 surgeons answered the questionnaire: 38 orthopedic surgeons and one 
neurosurgeon. On average, the responders had 10.5 years (± 5.6) of experience, and the years of experience 
varied from one to 20 years. The answers to the questionnaire are summarized in Table 1. Most surgeons 
(56%)had little experience in treating ASDs, as they performed fewer than five surgeries per month. Given 
the low number of respondents, the ASD Volume variable groups were rearranged from 4 to 2. The 0 to 2 
and 2 to 5 were merged into a 0 to 5 group comprising the low-medium volume. The same occurred with 
the 5 to 10 and 10 to 20 merged into a 5 to 20 group comprising medium-high volume surgeons.
The majority of the responders (61.5%) had no experience with dedicated spine software before training. 
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The responders with previous software usage experience had significantly fewer clinical experience years 
(mean: 7.7±5.6 vs. 12.3± 4.9 years, p = 0.01, Figure 2). There was a significant difference in the number 
of ASD surgeries performed per month
between surgeons with experience using the software and surgeons groups without experience (p = 0.01). 
The surgeons who performed more than five ASD surgeries per month were 7.73 times more likely than 
the surgeon.

CONCLUSÕES: This study demonstrates that surgeons who have fewer years of experience and perform 
more ASD surgeries are more likely to be already familiar with and use dedicated spine software in clinical 
practice.
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ID: 3388
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: ANTONIO REINALDO SOUSA FILHO (HOSPITAL GETÚLIO VARGAS - Recife - PE - Brasil), 
RODRIGO CASTRO MEDEIROS (HOSPITAL GETÚLIO VARGAS - Recife - PE - Brasil), GEORGE BRAGA 
MUNIZ (HOSPITAL GETÚLIO VARGAS - Recife - PE - Brasil), MARCELO PAULO MELO SOUZA (HOSPITAL 
GETÚLIO VARGAS - Recife - PE - Brasil), ANDRÉ FLÁVIO FREIRE PEREIRA (HOSPITAL GETÚLIO VARGAS 
- Recife - PE - Brasil), LUCIANO TEMPORAL BORGES C CABRAL (HOSPITAL GETÚLIO VARGAS - Recife 
- PE - Brasil), MARCUS ANDRÉ COSTA FERREIRA (HOSPITAL GETÚLIO VARGAS - Recife - PE - Brasil), 
TÚLIO ALBUQUERQUE DE MOURA RANGEL (HOSPITAL GETÚLIO VARGAS - Recife - PE - Brasil)
Instituições do Trabalho: Hospital Getúlio Vargas - Recife - PE - Brasil

TÍTULO: REPRODUTIBILIDADE DA CLASSIFICAÇÃO DA OSSIFICAÇÃO DO ÚMERO 
PROXIMAL NA ESCOLIOSE IDIOPÁTICA

OBJETIVO: Avaliar a reprodutibilidade intra e interobservadores da classificação de ossificação do úmero 
proximal em pacientes portadores de escoliose idiopática

METODOLOGIA: Estudo observacional, descritivo e transversal. Foram selecionadas radiografias 
(anteroposteriores) de 29 pacientes com diagnóstico de escoliose idiopática acompanhados no Ambulatório 
de Cirurgia da Coluna do Departamento de Ortopedia do Hospital Getúlio Vargas, Recife, Pernambuco. Essas 
radiografias foram avaliadas e classificadas por nove cirurgiões ortopedistas de coluna em dois momentos, 
com intervalo mínimo de 30 dias, para análise da reprodutibilidade intraobservador e interobservador da 
classificação de ossificação do úmero proximal utilizada como preditor do pico de velocidade de crescimento

RESULTADOS: A reprodutibilidade intraobservador com o índice Kappa atingiu concordância moderada a 
substancial. Já na análise da reprodutibilidade interobservador com o método de kappa de Fleiss constatou-se 
concordância de razoável a moderada, exceto no estágio 5, no qual a concordância variou de substancial a 
quase perfeita

CONCLUSÕES: Neste estudo, a reprodutibilidade da classificação de Li, na maioria dos estágios foi razoável 
a moderada na avaliação interobservador e moderada à substancial na avaliação intraobservador, o que 
diverge da literatura atual.
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ID: 3389
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Angelo Guarçoni (Hospital Municipal Cármino Caricchio - Vitória - ES - Brasil), Raphael Pratali 
(Hospital do Servidor Público Estadual - São Paulo - SP - Brasil), Rodrigo Amaral (Instituto de Patologia da 
Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Gabriel Pokorny (Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil), 
Carlos Fernando P S Herrero (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto - SP - Brasil),. 
Brazilian Spine Study Group (Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO CULTURAL DO QUESTIONÁRIO LUMBAR 
STIFFNESS DISABILITY INDEX (LSDI) PARA O PORTUGUÊS - BRASILEIRO

OBJETIVO: Desenvolver e apresentar uma versão em português, culturalmente adaptada para a população 
brasileira do questionário LUMBAR STIFFNESS DISABILITY INDEX (LSDI) 
Validar a versão em português, culturalmente adaptada para a população brasileira, do LSDI em paciente 
submetidos a cirurgia de artrodese lombar.
Os valores obtidos na versão em português, culturalmente adaptada para a população brasileira do LSDI 
serão correlacionados com outros parâmetros clínicos e instrumentos de mensuração de qualidade de vida.

METODOLOGIA: Serão incluídos para aplicação da versão traduzida do LSDI pacientes maiores de 18 
anos, que tenham sido submetidos a um ou mais níveis de artrodese da coluna lombar e que concordem em 
participar do projeto, tendo lido e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa responsável.
Trata-se de um processo bem estabelecido e que vem sendo utilizado para a tradução e adaptação cultural 
para o português do Brasil de diversos questionários de aplicabilidade prática em patologias da coluna vertebral, 
assim como o que pretendemos realizar nesse projeto.
Os dados obtidos pela avaliação dos pacientes segundo a nova versão do questionário serão tabulados 
pelo software R (CRAN, Austria). A reprodutibilidade entre o “teste – reteste” dos resultados da avalição 
dos pacientes pela versão traduzida do LSDI, duas -vias, misto de concordância entre os avaliadores. A 
correlção do LSDI e o questionário ODI, assim como o valor do teste de Schober, será avaliada pelo método 
do coeficiente de correlação de Spearman. Será utilizado nível de significância de 5%, sendo, portanto 
consideradas estatisticamente significativas aquelas cujo valor de p foi inferior a 0,05.

RESULTADOS: Após análise da distribuição dos resultado foi realizada a análise de correlação intraclasse 
para verificar a concordância entre as respostas dos paciente no periodo 1 e no periodo 2. Onde foi visto 
que o LSDI apresentou índice de confiança de 0.984.
Ademais para realizarmos os testes de correlação foi utilizada a média dos obtida na avaliação e na avaliação 2, 
tanto do teste de Schober quanto no questionário LSDI. O questionário LSDI demonstrou média correlação 
positiva com o ODI numero de níveis instrumentados e correlação baixa e inversamente proporcional com 
o teste de Schober. Esses e outros resultados podem ser observados na imagem abaixo.
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CONCLUSÕES: A tradução do questionário LSDI foi efetiva mostrando uma excelente reprodutibiliade 
entre os pacientes, apesar de ter demontrado fraca correlação com a escala de Schober.
Ademais, ficou demontrado que um dos mais importantes fatores correlacionados com o aumento da rigidez 
lombar pós-artrodese é a realização de intrumentação distal em niveis inferiores a L5. O que pode servir 
como um parâmetro para auxiliar o cirurgião a alinhar as expectativas pós-cirurgia com pacientes submetidos 
a fusões lombo-sacras.
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ID: 3390
ÁREA: Degenerativa cervical
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Ricardo Acácio (Instituto de Ortopedia de Joinville - Joinville - SC - Brasil), Gabriel Pokorny 
(Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil), Bruno da Costa Ancheschi (Hospital das Clinicas da 
Faculdade de Medicina de Botucatu - São Paulo - SP - Brasil), Raphael Pratali (Hospital do Servidor Público 
Estadual - São Paulo - SP - Brasil), Carlos Fernando P S Herrero (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - 
São Paulo - SP - Brasil),. Brazilian Spine Study Group (Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: IS THERE A CORRELATION BETWEEN THE MORPHOMETRIC FINDINGS OF 
THE DYNAMIC CERVICAL SPINE MRI AND THE RESULTS OBTAINED FROM THE MJOA 
SCORE IN PATIENTS WITH SPONDYLOTIC MYELOPATHY?

OBJETIVO: Therefore, the study aims to assess the correlation of spinal canal parameters measured in 
dynamic MRIs and mJOA scores in patients
diagnosed with CSM.

METODOLOGIA: All patients underwent dMRI examination of the cervical spine using the same device. The 
imaging analysis was performed using the OsiriX MD v.7.0 64bit software, with a standardized 300% zoom, 
by two independent spine surgeons as observers. After a 30-day wash-out interval, one observer repeated 
the analysis, following the same protocol and using the same computer and software for the intraobserver 
reliability analysis.
The anatomic parameters evaluated were the spinal canal diameter (SCD) and the Spinal Canal width (SCW). 
The SCD was measured as the distance between the midpoint of the posterior portion of the intervertebral 
disc and the anterior margin of the yellow ligament posteriorly. The SCW was measured as the distance 
between the anterior and posterior edge of the Spinal Canal at the exact point used to assess SCD.
The modified Japanese Orthopedic Association (mJOA) scale was the chosen measure for assessing functional 
status. It is an 18-point CSMspecific scale that separately scores for upper (5) and lower (7) extremity motor 
function, sensation (3), and sphincter control (3).

RESULTADOS: Statistical correlation analysis was assessed between the severity of the CSM, represented 
by the mJOA score, and the dynamic
measures using the Spearman rank correlation test. Values of p ≤0.05 were considered statistically significant.

CONCLUSÕES: The dynamic MRI is a reliable technique to identify morphological changes in the spinal 
canal, which might be a helpful technique to diagnose myelopathy cases that occur due to postural changes in 
the cervical spine. However, the changes in dynamic MRI does not seem to correlate to the mJOA individually
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ID: 3392
ÁREA: Deformidade no adulto
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Henrique Alexandre Miranda Santos (Instituto de Assistência Médica do Hospital do Servidor 
Público Estadual de São Paulo-IAMSPE - São Paulo - SP - Brasil), Carlos Eduardo Gonçalves Barsotti (Instituto 
de Assistência Médica do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo-IAMSPE - São Paulo - SP - Brasil), 
Carlos Augusto Belchior B Junior (Instituto de Assistência Médica do Hospital do Servidor Público Estadual de 
São Paulo-IAMSPE - São Paulo - SP - Brasil), Rodrigo Mantelatto Andrade (Universidade de São Paulo-USP 
- São Paulo - SP - Brasil), Alexandre Penna Torini (Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Ciência da 
Saúde, Universidade Santo Amaro - São Paulo - SP - Brasil), Ana Paula Ribeiro (Programa de Pós-Graduação, 
Mestrado em Ciência da Saúde, Universidade Santo Amaro - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Faculdade de Medicina da Universidade Santo Amaro - São Paulo - SP - 
Brasil,Instituto de Assistência Médica do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo-IAMSPE - São 
Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: PARÂMETROS SAGITAIS DA COLUNA CERVICAL, TORÁCICA E LOMBAR 
E ALINHAMENTO DOS OMBROS APÓS TRATAMENTO CIRÚRGICO DA ESCOLIOSE 
IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE

OBJETIVO: Avaliar os parâmetros radiográficos sagitais da coluna cervical, do ângulo de Cobb torácica e 
lombar e ombros após tratamento cirúrgico com rotação vertebral direta (DVR) associada a osteotomia tipo 
1 de adolescentes com escoliose idiopática (AIS). 

METODOLOGIA: Um total de 41 pacientes com AIS foram avaliados e comparados pré e pós-cirurgia. A 
escoliose foi confirmada por exame de radiografia da coluna (ângulo de Cobb). Os parâmetros radiográficos 
avaliados foram: ângulos de Cobb (torácico proximal e distal), cifose segmentar (T5-T12), cifose total (T1-
T12), lordose cervical (C2-C7), distância do centro de gravidade do crânio até C7 (SVA cervical), medida 
da inclinação de T1 (T1), inclinação do pescoço, inclinação de TI (AP), ângulo da abertura superior do 
tórax e linha de prumo C7-S1 (SVA C7-S1). Análise estatística foi comparar o efeito pré e pós-cirúrgico dos 
parâmetros sagitais da cervical e ombro de pacientes com AIS. 

RESULTADOS: Após procedimento cirúrgico observou-se reduções significativas para os seguintes 
parâmetros de medida da coluna: ângulo de Cobb torácico proximal e distal, com correção de 68% da curva 
torácica principal. As medidas da inclinação de T1 perfil e da inclinação do pescoço também melhorar após 
cirurgia. Com relação aos ombros houve uma redução da inclinação de T1 AP e do ângulo intercoracóideo 
após cirurgia. Os demais parâmetros radiográficos não apresentaram diferenças significantes. 

CONCLUSÕES: O tratamento cirúrgico com rotação vertebral direta (DVR) associada a osteotomia tipo 1 
promoveu melhor nos parâmetros radiográficos sagitais dos ângulos de Cobb torácica, inclinação de T1 da 
coluna cervical, a inclinação do pescoço e a melhor simetria dos ombros. 
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ID: 3393
ÁREA: Deformidade no adulto
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Fábio Antonio Vieira (UNIFESP - São Paulo - SP - Brasil), Igor Pellucci Pinto (UNIFESP - São 
Paulo - SP - Brasil), David Del Curto (UNIFESP - São Paulo - SP - Brasil), Renato Hiroshi Salvioni Ueta 
(UNIFESP - São Paulo - SP - Brasil), Eduardo Barros Puertas (UNIFESP - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: REPRODUTIBILIDADE INTRA E INTEROBSERVADORES DA AVALIAÇÃO 
RADIOGRÁFICA DE PARÂMETROS CRANIANOS

OBJETIVO: Devido à crescente importância do alinhamento crânio-cervical no equilíbrio sagital global da 
coluna vertebral e à escassez de estudos que abordam estes parâmetros, desenvolveu-se este estudo com o 
objetivo de avaliar a reprodutibilidade intra e interobservadores dos parâmetros radiográficos cranianos.

METODOLOGIA: Estudo de mensuração da reprodutibilidade da avaliação radiográfica de parâmetros 
cranianos. Foram selecionadas, de forma aleatória e por um observador independente, radiografias em perfil 
da coluna cervical de 40 pacientes disponíveis em banco de dados.
Os parâmetros radiográficos cranianos foram aferidos conforme a proposta de Le Huec et al., e estão 
representados nas Figuras 1 a 3: Incidência Craniana (CI), Inclinação Craniana (CT), Slope Craniano (CS), 
Ângulo Espinocraniano (SCA).
As imagens foram aferidas por 4 observadores com diferentes níveis de experiência em 2 ocasiões distintas.
Para a análise de concordância intra e interobservadores, utilizou-se o coeficiente de correlação intraclasse 
(ICC) e intervalo de confiança de 95%. A interpretação do ICC foi de acordo com o guideline proposto por 
Cicchetti8 (Tabela 1).

RESULTADOS: Na concordância intraobservador, a incidência craniana (CI) se mostrou com concordância 
ruim; nos demais parâmetros cranianos observou-se concordância boa a excelente. Na avaliação de concordância 
interobservadores, todos os parâmetros analisados apresentaram significância estatística, com boa concordância da CI. 

CONCLUSÕES: Os parâmetros cranianos são facilmente reprodutíveis por ortopedistas em diferentes 
estágios de formação. O SCA possui concordância excelente tanto intra quanto interobservadores; já a CI 
possui boa concordância interobservador, porém apenas concordância razoável na análise intraobservador 
de observadores mais experientes. Mais estudos são necessários para melhor compreender a importância de 
tais parâmetros na cirurgia da coluna vertebral.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/xgIBABvfduqHAMQy8Cw0qSoP98y6.pdf 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/vk6zmPoA7Bj0qOy4eBGhBlm8Egv3.docx  
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/YxWfs6QOXcLSfov5ULAwuQ60RwH3.docx  
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/PUOSSEH0gHSYxLZEgKG8vTchMTN8.pdf  
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ID: 3397
ÁREA: Degenerativa cervical
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: LUIZ CLAUDIO LACERDA RODRIGUES (FACULDADE SANTA MARCELINA - SÃO PAULO 
- SP - Brasil), FERNANDA ANDREIA MINUTTI NAVARRO (HOSPITAL SANTA MARCELINA - SÃO PAULO 
- SP - Brasil), RODRIGO YUITI NAKAO (HOSPITAL SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: FACULDADE SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP - Brasil,HOSPITAL 
SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP - Brasil

TÍTULO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA LORDOSE CERVICAL EM PACIENTES DA 
ZONA LESTE EM SÃO PAULO CORRELACIONANDO COM O USO DE APARELHOS 
ELETRÔNICOS

OBJETIVO: O estudo da anatomia da coluna cervical é de extrema importância para se entender as 
alterações causadas por má postura, assim como seu balanço sagital e alterações. Atualmente problemas 
posturais são recorrentes, sendo considerados questões de saúde pública, pois grande parte da população 
economicamente ativa é afetada por quadros álgicos, ficando temporariamente incapacitada para trabalhar. 
As dores que acometem a coluna vertebral são um incomodo para as diversas faixas etárias. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar quadros de cervicalgia ou de alterações da coluna cervical, causadas pela postura de 
anteriorização da cabeça no uso de aparelhos eletrônicos. 

METODOLOGIA: A investigação incluiu sujeitos aleatoriamente com idade de 18 a 60 anos, de ambos os 
gêneros que, após aceitarem participar e assinarem o TCLE, preencheram o quesito de uso do aparelhos 
eletrônicos por mais de 60min/dia, e foram submetidos a um exame clínico, com aplicação dos questionários 
Roland Morris, Oswestry e escala analógica de dor. Após a avaliação inicial, os pacientes realizaram um exame 
de raio-x de coluna cervical em perfil com visualização do occipito a T1, para o cálculo dos valores dos 
ângulos de Cobb, Slop de C2, Slop de C7 e angulo de Harrison.

RESULTADOS: Foram incluídos 106 pacientes, selecionados de maneira aleatória no Hospital Santa 
Marcelina, 68 pacientes apresentavam queixas de dor cervical e 38 pacientes não relataram o sintoma. Destes 
68 pacientes sintomáticos, 42 eram do gênero feminino e 26 do gênero masculino, dos pacientes sem dor 
24 eram do gênero feminino e 14 masculino, mantendo uma relação de 62% dos pacientes em ambos os 
grupos do gênero feminino.

CONCLUSÕES: Concluímos que a utilização de aparelhos eletrônicos, por mais de 60min/dia, pode estar 
diretamente relacionada com quadro de dor na coluna cervical. 
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ID: 3398
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: LUIZ CLAUDIO LACERDA RODRIGEUS (FACULDADE SANTA MARCELINA - SÃO PAULO 
- SP - Brasil), FERNANDA ANDREIA MINUTTI NAVARRO (HOSPITAL SANTA MARCELINA - SÃO PAULO 
- SP - Brasil), RODRIGO YUITI NAKAO (HOSPITAL SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP - Brasil)

TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL E SUA CORRELAÇÃO 
COM A CAPACIDADE FÍSICA DO PACIENTE: ESTUDO PROSPECTIVO CONTROLADO

OBJETIVO: Avaliar se a abordagem cirúrgica da coluna vertebral para doenças degenerativas pode influenciar 
na capacidade física dos pacientes, correlacionando com a função cardiorrespiratória.

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo prospectivo baseado em um plano de pesquisa, com posterior 
recrutamento de pacientes, com abordagem de dados qualitativos e quantitativos. Os pacientes selecionados 
foram submetidos ao teste ergométrico em dois momentos, que seria feito com quinze dias antes do 
procedimento cirúrgico e sessenta dias após a cirurgia. 
O teste foi realizado por um cardiologista de acordo com o protocolo de Bruce. Este apresenta progressivo 
aumento de inclinação e velocidade, avalia e/ou diagnostica a capacidade funcional. Para tanto, utiliza-se 
esteira rolante por trinta minutos, mensura-se sinais vitais como pressão arterial, frequência respiratória e 
ritmo cardíaco. 
A coleta de dados foi iniciada após a aprovação deste projeto pelo Comitê de Ética em pesquisa deste serviço 
e a autorização dos voluntários, por meio do termo de consentimento livre e esclarecido.

RESULTADOS: Optamos pela utilização de testes não paramétricos, pois o conjunto de dados possui uma 
baixa amostragem. 
Foram incluídos 9 pacientes, sendo 6 do gênero feminino e 3 do gênero masculino.
A idade mínima foi de 18 anos e a idade máxima foi de 62 anos com uma media de 45 anos aproximadamente.
Todos os pacientes incluídos tinham como doença de base o quadro degenerativo da coluna lombar, sendo 
todos submetidos a artrodese de coluna com instrumentação de ate 3 níveis.
Quando avaliamos as comorbidades associadas, separamos como obesidade pacientes com IMC (índice de 
massa corporal) acima de 35 e sobrepeso IMC variando de 28 a 34,9. Sendo assim as comorbidades foram 
distribuídas conforme a tabela 1, lembramos que as comorbidades podem se sobrepor, ou seja cada paciente 
pode ter mais de uma doença associada.Quando analisamos o motivo da interrupção do exame - conforme 
tabela 3 - podemos observar que ocorre uma mudança com um “p” estaticamente significante, onde 44% dos 
pacientes necessitaram interromper devido a um quadro de dispneia, fato este não observado na avaliação 
inicial, sendo um dado novo acrescentado ao resultado.

CONCLUSÕES: Concluímos que a cirurgia da coluna melhora sem uma relevância estaticamente significante; 
o cansaço, dor nos membros inferiores, fadiga nos membros inferiores e dor lombar.
Concluímos também que os pacientes que não conseguiram terminar o exame devido às limitações físicas, 
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após a cirurgia não conseguem realizar o referido exame devido a um baixo condicionamento físico, sendo 
necessário encerrar o exame devido a uma quadro de dispneia. 

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/rQwwIQOkuicuskNj3bTk5zu2YFh8.pdf 
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ID: 3399
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: LUIZ CLAUDIO LACERDA RODRIGUES (FACULDADE SANTA MARCELINA - SÃO PAULO 
- SP - Brasil), FERNANDA ANDREIA MINUTTI NAVARRO (HOSPITAL SANTA MARCELINA - SÃO PAULO 
- SP - Brasil), RODRIGO YUITI NAKAO (HOSPITAL SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: FACULDADE SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP - Brasil,HOSPITAL 
SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP - Brasil

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE DOR LOMBAR EM ENFERMEIROS DO HOSPITAL 
SANTA MARCELINA

OBJETIVO: OBJETIVO PRINCIPAL: Determinar a prevalência de dor lombar em equipe de enfermagem 
que atuam no Hospital Santa Marcelina no município de São Paulo.
OBJETIVO SECUNDÁRIO: Verificar as correlações entre idade, gênero, Índice de Massa Corpórea que 
é calculado peso em quilogramas sobre a altura em metros ao quadrado, prática de atividade física, setor, 
período e jornada de trabalho, grau de restrição em atividades diárias provocada pela dor lombar e frequência. 

METODOLOGIA: O presente estudo é epidemiológico de coorte transversal em uma amostra de 153 
enfermeiros de ambos os gêneros que compõem a equipe de enfermagem do Hospital Santa Marcelina. Foi 
submetido ao Comitê de Orientação à Pesquisa da FASM (COPEFASM) em agosto de 2017 e posteriormente 
ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Marcelina em novembro de 2017 sendo aprovado em 
ambas as instituições.

RESULTADOS: Houve uma participação de 153 enfermeiros de um total de 276 enfermeiros contratados 
do Hospital Santa Marcelina. A maioria (84,97%) era do sexo feminino; a idade média estava dentro da faixa 
dos 30-40 anos. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado a partir dos dados do peso em quilogramas 
sobre a altura em centímetros ao quadrado e resultou-se em 35,29 % dos participantes apresentando valor 
ideal e 40,52% dos participantes apresentando sobrepeso.
Cerca de 90% relataram história de dor lombar pelo menos uma vez na vida. Destes que apresentaram 
resposta positiva para a dor, cerca de um terço dos pesquisados classificaram como uma dor esporádica. 
Além disso, 92,30% das mulheres e 73,91% dos homens apresentaram resposta positiva para dor lombar. 
A faixa etária com maior número de participantes com dor lombar é dos 30 aos 40 anos com 92,39% de 
respostas positivas para a dor 

CONCLUSÕES: A partir dos resultados deste trabalho, conclui-se que existe uma alta prevalência de dor 
lombar nos enfermeiros do Hospital Santa Marcelina. Não foi possível determinar um fator de risco direto à 
dor lombar. Sendo assim, presume-se que diversos fatores como, sexo, idade, IMC, sedentarismo, tempo 
de trabalho, setor de trabalho, postura e atividades laborais abordados na pesquisa como fatores psicológicos, 
alterações musculoesqueléticas e condições socioeconômicas não abordados na pesquisa possam ser em 
conjunto predisponentes à lombalgia.



127

TRABALHOS CIENTÍFICOS - 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE COLUNA

ID: 3400
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: LUIZ CLAUDIO LACERDA RODRIGEUS (FACULDADE SANTA MARCELINA - SÃO PAULO 
- SP - Brasil), FERNANDA ANDREIA MINUTTI NAVARRO (HOSPITAL SANTA MARCELINA - SAO PAULO 
- SP - Brasil), RODRIGO YUITI NAKAO (HOSPITAL SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: FACULDADE SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP - Brasil,HOSPITAL 
SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP - Brasil

TÍTULO: ANÁLISE RETROSPECTIVA DE PACIENTES COM TRAUMATIMOS DA COLUNA 
CERVICAL SUBMETIDOS À INTERVENÇÃO CIRÚRGICA EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO 
DE SÃO PAULO

OBJETIVO: Realizar uma análise retrospectiva de pacientes com lesão da coluna cervical submetidos a 
tratamento cirúrgico em um hospital terciário da zona leste de São Paulo para definir um padrão etiológico 
dos pacientes vítimas de trauma na zona leste de São Paulo. 

METODOLOGIA: Foram incluídos no estudo todos os pacientes abordados cirurgicamente devido fraturas 
da coluna cervical em um hospital terciário, entre os anos de 2007 e 2016. Estes tiveram seus prontuários 
criteriosamente examinados, e foram posteriormente convocados para entrevista, a fim de melhor coleta de 
dados e exame físico. Suas lesões foram classificadas e foram coletados dados sobre o tratamento cirúrgico 
realizado. Nos prontuários, buscou-se dados a relativos à procedência, mecanismo de trauma, tipo e nível 
da lesão, escala de Frankel, tratamento proposto e complicações clinicas referente ao trauma, além dos 
dados pessoais necessários dos pacientes. Todos pacientes foram contactados previamente, incluíram-se 
apenas os pacientes, ou familiares que concordaram em participar do estudo e leram e assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE) para o estudo.
Como critérios de inclusão, delimitamos os pacientes vítimas de fratura de segmento cervical por trauma, 
tratados cirurgicamente pela equipe de patologias da coluna vertebral do departamento de ortopedia e 
traumatologia do Hospital Santa Marcelina entre os anos de 2007 e 2019. 
Não foram incluídos pacientes com fraturas por estresse, osteopenia secundária a tumores ou de outras 
causas de origem não traumática, pacientes abordados cirurgicamente em outros hospitais e pacientes para 
os quais optou-se por tratamento não-cirúrgico ou conservador.

RESULTADOS: Apresentamos a frequência e percentual dos casos que foram incluídos no estudo na tabela 
1, classificados por ano. Incluiu-se um total de 44 pacientes, sendo 32 do gênero masculino (72,7%) e 12 
do gênero feminino (27,3%). Em relação a idade dos pacientes, através de dados de prontuários, observou-
se idades entre 14 e 66 anos, obtendo-se uma média de 42,3 anos. Dos 44 pacientes, 29 (65,9%) foram 
atendidos por meio do Sistema Único de Saúde e 15 (34,1%), por sistema de saúde suplementar.

CONCLUSÕES: A incidência de lesões cervicais na zona leste de São Paulo é elevada e associa-se 
principalmente a causas acidentais. O perfil de risco são os homens jovens vítimas de acidentes automobilísticos. 
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Observou-se diversas causas para tal, mas a maioria delas relacionadas a acidentes automobilísticos, onde 
observamos que os jovens, um perfil que, em geral, tem maior tendência ao descumprimento das leis de 
trânsito e segurança.
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ID: 3401
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: LUIZ CLAUDIO LACERDA RODRIGUES (FACULDADE SANTA MARCELINA - SÃO PAULO 
- SP - Brasil), FERNANDA ANDREIA MINUTTI NAVARRO (HOSPITAL SANTA MARCELINA - SÃO PAULO 
- SP - Brasil), RODRIGO YUITI NAKAO (HOSPITAL SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: FACULDADE SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP - Brasil,HOSPITAL 
SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP - Brasil

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE LOMBALGIA E AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO 
PARA DESENVOLVIMENTO DE DOR LOMBAR EM PACIENTES ATENDIDOS EM UM 
HOSPITAL-ESCOLA DA ZONA LESTE DE SÃO PAULO.

OBJETIVO: Determinar a prevalência de lombalgia e estabelecer correlação com fatores de risco para o 
desenvolvimento de dor lombar.
Determinar o perfil epidemiológico da população referenciada (idade, sexo).
Identificar o grau de efetividade da assistência prestada ao paciente no âmbito da prevenção terciaria.

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo analítico observacional transversal, entrevistou-se 90 pacientes 
provenientes das enfermarias do Hospital Escola utilizando instrumentos internacionalmente validados. Eles 
foram questionados quanto aspectos clínicos/epidemiológicos e comportamentais.

RESULTADOS: A taxa de prevalência obtida foi de 57,73%, considerada alta comparada as taxas das 
pesquisadas realizadas fora de ambiente hospitalar. Predomínio do sexo feminino 30,13% com desvio padrão 
de 5,32%. Distúrbios do sono parecem agir como fator de risco, medido indiretamente por meio de horas 
de sono e a média da graduação de dor (p=0,007). Os instrumentos para verificação da dor parecem obter 
maior eficácia quando utilizados em conjunto, visto na assoc

CONCLUSÕES: Há uma maior taxa da prevalência de lombalgia entre os indivíduos institucionalizados, 
principalmente, hospitalizados comparada a taxas observadas fora desse contexto de hospitalização. Portanto, 
mais pesquisas precisam ser realizados nesse âmbito, uma vez que, há dificuldades de encontrar estudos 
sistemáticos realizados no Brasil que discorram sobre taxas de prevalência de lombalgia na população e entre 
seus subgrupos.
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ID: 3403
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Daniel Pereira Rezende de Almeida (Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Belém 
- PA - Brasil), Fernando William Figueiredo da Rosa (Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - 
Belém - PA - Brasil), Luciano Elias Barboza (Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Belém - PA 
- Brasil), Marcio Pena de Carvalho (Núcleo Paraense da Coluna - Belém - PA - Brasil), Mauro Augusto Lima 
dos Passos (Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Belém - PA - Brasil)

TÍTULO: RADIOFREQUÊNCIA PULSÁTIL PARA TRATAMENTO DE CEFALEIA: UMA 
REVISÃO SISTEMÁTICA

OBJETIVO: O objetivo desta revisão foi analisar a literatura existente sobre a PRF no tratamento da cefaleia 
e determinar quais novas evidências foram obtidas.

METODOLOGIA: Uma pesquisa sistemática completa da literatura, realizada em Novembro de 2021, 
foi realizada nos bancos de dados científicos online. Os termos de pesquisa foram: radiofrequency, pulse, 
headache, cervicogenic headache, rhizotomy. A busca foi realizada de acordo com as diretrizes de Itens 
Preferidos para Relatórios de Revisões Sistemáticas e Meta-Análises (PRISMA). Uma busca manual com 
base nas referências das revisões, bem como nos estudos selecionados. Palavras-chave e combinações de 
palavras-chave eram usadas para pesquisar as bases de dados eletrônicas e foram organizados de acordo com 
o Population Intervention Control Outcome (PICO). Foram incluídos artigos com: pacientes com mais de 18 
anos de idade; Pacientes submetidos a tratamento de cefaleia com radiofrequência pulsátil; Com resultados 
evidenciando escores de dor, qualidade de vida do paciente, duração do alívio da dor e efeitos adversos. 
Utilizamos o Revised Cochrane risk-of-bias tool for randomized trials (RoB 2) para avaliação do risco de 
viés nos estudos randomizados (RCTs). E para os estudos não randomizados utilizamos o Methodological 
Index for Nonrandomized Studies (MINORS) e Risk Of Bias In Non-Randomized Studies of Interventions 
(ROBINS-I). A força de evidências dos estudos foi definida de acordo com a The U.S. Preventive Services 
Task Force (USPSTF).

RESULTADOS: Onze estudos foram incluídos nesta revisão sistemática. Como no fluxograma 1, conforme 
recomendado pelo PRISMA. A Tabelas 1 ilustra as características dos estudos considerados para inclusão. Cinco 
estudos randomizados foram incluídos. E seis estudos observacionais. A avaliação da qualidade metodológica 
dos ensaios clínicos randomizados que atenderam aos critérios de inclusão foram realizadas utilizando a 
ferramenta RoB 2, conforme mostrado nas figura 2. E a avaliação da qualidade metodológica dos estudos 
não randomizados foi realizada utilizando Índice MINORS e a ferramenta ROBINS-I, conforme mostrado na 
Tabela 2 e 3. Os estudos randomizados de Cohen et al. (18) e Yuecheng et al. (21) receberam pontuação 
de alta qualidade. Chang et al. (17), Haspeslagh et al. (19) e Stover, Kolstad e Helde (20) com pontuação 
de qualidade moderada. Um estudo não randomizado foi considerado de alta qualidade Chang et al. (22). E 
cinco estudos foram considerados de qualidade moderada Choi et al. (23), Chua et al. (24), Feng et al. (25), 
Halim et al. (26) e Li et al. (27).
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CONCLUSÕES: Com base nesta revisão sistemática foi evidenciado que o tratamento com PRF na raiz 
dorsal de C2 ou do nervo occipital maior e menor, dos ramos mediais dos nervos cervicais e o bloqueio 
diagnóstico antes do procedimento com PRF é razoável. E a evidência para PRF na articulação atlanto-
occipital, nas articulações facetarias e na articulação de C1-C2 é limitada. Ainda sendo necessário ECR’s de 
alta qualidade para confirmar as recomendações.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/zeddK2BK2wozEcnQ4KVIKu0MkpP4.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/2J5CZMb6umrq75uSOkcWsDyi4L79.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/VH77qTDUYUVntFfVUoRJ01inDRv1.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/G3nJ8qbCGNm0dIo32iO21K60LCp9.docx   
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ID: 3404
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Emílio Crisóstomo Lima Verde (Hospital Geral de Fortaleza - Fortaleza - CE - Brasil), Cláudio 
Paula Pessoa Dias Júnior (Hospital Geral de Fortaleza - Fortaleza - CE - Brasil), Saulo Rabelo Lima Verde 
(Hospital Geral de Fortaleza - Fortaleza - CE - Brasil)

TÍTULO: COMPARAÇÃO ENTRE ABORDAGEM ANTERIOR – POSTERIOR VERSUS 
POSTERIOR ISOLADA PARA TRATAMENTO DE ESCOLIOSE SEVERA

OBJETIVO: Realizar um estudo comparativo entre dupla abordagem (via anterior e via posterior) versus 
abordagem apenas pela via posterior para tratamento da escoliose severa.

METODOLOGIA: Foram analisados, de forma retrospectiva, os prontuários de 32 pacientes com escoliose 
de valor angular maior que 70 graus submetidos a tratamento cirúrgico no Hospital Geral de Fortaleza no 
período de 2009 até 2019. Foram separados em 2 grupos: grupo 1 com 17 pacientes submetidos a artrodese 
por via posterior isolada (VP) e grupo 2 com 15 pacientes submetidos a via anterior e via posterior (VAP). 
No grupo 1, 16 pacientes eram do sexo feminino e 1 do masculino, com idade média de 16,86 anos, peso 
médio de 43,17 kg e altura média pré-operatória de 1,50 metros. No grupo 2, 10 pacientes eram do sexo 
feminino e 5 do masculino, com idade média de 17,71 anos, peso médio de 50,34 kg e altura média pré-
operatória de 1,54 metros. Os ângulos de Cobb foram medidos pelo mesmo cirurgião de coluna de forma 
manual em radiografias panorâmicas em ortostase no pré-operatório e no pós-operatório. Altura, valor do 
angulo de Cobb principal foram avaliados no pré e pós-operatorio, além da duração dos procedimentos. 
Todos os pacientes foram submetidos ao cálculo da taxa de correção da deformidade.

RESULTADOS: No grupo de abordagem VP a média do ângulo de Cobb (curva principal) pré operatório 
foi de 96,00°. Após a cirurgia, a média do ângulo de Cobb foi de 43,08°, tendo uma média de variação de 
52,27°. A média da taxa de correção foi de 54%. 
No grupo de abordagem VAP a média do ângulo de Cobb (curva principal) pré operatória foi de 83,2°. Após 
a cirurgia, a média do ângulo de Cobb foi de 34,59°, tendo uma média da variação de 48,53°. A média da 
taxa de correção foi de 58%.

CONCLUSÕES: As duas formas de abordagem cirúrgica para tratamento de escoliose severa se equiparam 
quanto a taxa de correção da deformidade. Portanto, o acesso posterior isolado apresenta vantagem em relação 
a dupla via, baseado no menor tempo cirúrgico, menor tempo de internamento e riscos de complicações.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/bDF7mJ60xy1lWeRkIjmXOhMlxSf2.docx 
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ID: 3405
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: IGOR MACHADO CARDOSO (IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA 
- VITORIA - ES - Brasil), CHARBEL JACOB JUNIOR (IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE VITORIA - VITÓRIA - ES - Brasil), IGOR BARCELOS ZANON (IRMANDADE SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - VITÓRIA - ES - Brasil), Karla Marcovich Rossoni (IRMANDADE SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - VITÓRIA - ES - Brasil), ALLAN STEFANO VAILANT GARCIA 
(IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - VITORIA - ES - Brasil), RAFAEL STEFFEN 
(IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORI - VITORIA - ES - Brasil)

TÍTULO: COMPARAÇÃO ENTRE O NÍVEL DISTAL INSTRUMENTADO E QUALIDADE DE 
VIDA NA ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE

OBJETIVO: OBJETIVO: Avaliar a influência da última vértebra instrumentada na qualidade de vida de 
pacientes submetidos a tratamento cirúrgico para escoliose idiopática do adolescente. 

METODOLOGIA: Métodos: Trata-se de estudo retrospectivo e transversal do tipo série de casos. 
Para a avaliação, foram correlacionadas as variáveis sexo, idade na data da cirurgia, número de vértebras 
instrumentadas, classificação de Lenke e última vértebra instrumentada com os domínios do questionário 
SRS-22r.

RESULTADOS:  Foram avaliados 39 pacientes, sendo 33 (84,6%) do sexo feminino, com média de 
idade de 14,5 anos na data da cirurgia. Utilizando os critérios de Lenke, 30 adolescentes (76,9%) foram 
classificados como 3CN e os demais como 1AN. Todos foram submetidos à artrodese por via posterior e 
instrumentação com parafusos pediculares. As últimas vértebras instrumentadas foram D12, L1, L3 e L4. 
Não houve significância estatística na correlação entre as variáveis sexo e última vértebra instrumentada com 
a qualidade de vida. Apresentaram significância as correlações entre a variável idade na data da cirurgia e o 
domínio satisfação com o tratamento e a variável classificação de Lenke e o domínio dor.

CONCLUSÕES: O último nível instrumentado não parece interferir na qualidade de vida.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/LtXVOb3LDELpJtNSPDE2ZuZQRaK6.docx  
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ID: 3406
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: IGOR MACHADO CARDOSO (IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 
- VITORIA - ES - Brasil), charbel jacob junior (IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 
- VITORIA - ES - Brasil), JOSE LUCAS BATISTA JUNIOR (IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE VITORI - VITORIA - ES - Brasil), ANA PAULA TEIXEIRA GRADIM (IRMANDADE SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE VITORIA - VITORIA - ES - Brasil), KARLA MARCOVICH ROSSONI (IRMANDADE 
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA - VITORIA - ES - Brasil), IGOR BARCELOS ZANON 
(IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA - VITORIA - ES - Brasil)
Instituições do Trabalho: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA - VITORIA 
- ES - Brasil

TÍTULO: RESULTADOS ATUAIS DA ARTRODESE LOMBAR CONVENCIONAL

OBJETIVO: Avaliar resultados e repercussões clínicas no peri e pós-operatório precoce de pacientes 
submetidos à cirurgia de descompressão e artrodese lombar de um nível pela técnica tradicional (OTLIF) 
comparar com resultados das técnica minimamente invasiva (MITLIF) descritos na literatura. 

METODOLOGIA: Nossa amostra foi composta por 22 pacientes submetidos a cirurgia de TLIF pela técnica 
aberta (OTLIF), no período de outubro/2019 a janeiro/2021 em nosso hospital. Comparamos os resultados 
clínicos funcionais dos pacientes através da escala de Oswentry no pré-operatório e após 15 dias de cirugia e 
analisamos variáveis relacionadas ao perioperatório como tempo de cirurgia, tempo de internação hospitalar, 
perda sanguinea, uso de dreno e internação em UTI e comparamos com resultados da literatura de pacientes 
tratados pela técnica MITLIF. 

RESULTADOS: RESULTADOS: A média de idade foi de 48,95 anos e o nível mais abordado foi L4-L5 
(55%). O tempo operatório médio foi de 112,63 min. Não utilizamos dreno no pós operatório, não houve 
necessidade de tranfusão sanguínea em nenhum paciente e nenhum deles teve internação em UTI. O tempo 
médio de internação hospitalar foi de 1 dia. Em relação ao escore funcional de Oswentry, a pontuação pré-
operatória média foi de 44,73 e após 15 dias foi de 24,05.

CONCLUSÕES: O tratamento cirúrgico pela técnica OTLIF para doença degenerativa lombar de um nível 
apresentou resultados amplamente positivos, com melhora nos escores de incapacidade, baixo tempo de 
internação e baixa incidência de complicações.Quando bem indicada a OTLIF é uma excelente e segura 
opção para o tratamento da doença degenerativa lombar. Nível de evidência IV; Estudo do tipo série de casos.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/1HtBxf255YOMNU8btk14zXh2tPt3.docx  
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ID: 3407
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: IGOR MACHADO CARDOSO (IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA 
- VITORIA - ES - Brasil), CHARBEL JACOB JUNIOR (IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE VITÓRIA - VITORIA - ES - Brasil), JOSE LUCAS BATISTA JUNIOR (IRMANDADE SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - VITÓRIA - ES - Brasil), IGOR BARCELOS ZANON (IRMANDADE SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA - VITÓRIA - ES - Brasil)
Instituições do Trabalho: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA - VITORIA 
- ES - Brasil

TÍTULO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS DESVIOS POSTURAIS DAS CRIANÇAS DE 
UM MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBJETIVO: Verificar a prevalência de casos suspeitos de escoliose e correlacionar com dados epidemiológicos 
em escolares do município de Vitoria

METODOLOGIA: Estudo transversal, foram avaliados 206 alunos de uma escola municipal de um Vitoria. 
Estes indivíduos receberam o termo de consentimento previamente, retornando com o mesmo assinado 
pelos pais no dia do exame físico. Avaliou-se a simetria dos ombros, das escápulas, do triângulo de talhe, o 
nivelamento da bacia e o teste de Adams com a avaliação do grau de desvio com uso do escoliômetro.

RESULTADOS: Participaram do estudo 206 alunos. Na avaliação do Teste de Adams, deste total, 29 
apresentaram teste positivo com maior proporção no sexo feminino (61,5%) e no lado direito (86,2%). Não 
observou diferença estatística da prevalência entre os sexos e idade e o Teste de Adams. Nota-se diferença 
estatística em relação a idade da menarca e no Teste Adams

CONCLUSÕES: No presente estudo, obtivemos uma frequência variável positiva no teste de Adams de 
13,9%, sendo a gibosidade encontrada em 86,2% dos casos para a direita.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/8nYe57kNsORoijCTa7AHsCBKIxV9.docx  
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ID: 3408
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: ANDRÉ SOUSA GARCIA (UNIFESP - Fortaleza - CE - Brasil), FÁBIO ANTONIO VIEIRA 
(UNIFESP - SÃO PAULO - SP - Brasil), JOSÉ THIAGO PORTELLA KRUPPA (UNIFESP - SÃO PAULO - SP 
- Brasil), RENATO HIROSHI SALVIONI UETA (UNIFESP - SÃO PAULO - SP - Brasil), EDUARDO BARROS 
PUERTAS (UNIFESP - SÃO PAULO - SP - Brasil)

TÍTULO: COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS RADIOGRÁFICOS PARA MEDIR A 
FLEXIBILIDADE NA ESCOLIOSE

OBJETIVO: Predizer o método radiográfico pré operatório para aferição do ângulo de Cobb que mais se 
aproxima do resultado pós operatórios dos pacientes com deformidade escoliótica.

METODOLOGIA: Estudo de coorte retrospectiva de avaliação radiográfica da coluna vertebral 
(posteroanterior pré operatória (PA), inclinações, tração, tração anestesiada e posteroanterior pós operatória 
imediata (PO)) de 26 pacientes tratados de forma cirúrgica para deformidades escolióticas no período de 
Janeiro de 2017 a Setembro de 2019. Avaliou-se a média final do ângulo de Cobb e sua diminuição em 
relação ao PA nas três curvas em pacientes com escoliose idiopática (EI) e não idiopáticas.

RESULTADOS: Todas as médias das curvas tem significância estatística, exceto a inclinação na escoliose não 
idiopática (EI). A tração anestesiada apresenta média de valores mais próximos ao PO. Em relacão ao delta 
(diminuição) das manobras em relação ao PA foi observado que não houve significância estatística nas não EI. 
A manobra tração anestesiada tem um maior delta em todas as curvas.

CONCLUSÕES: A manobra de tração sob anestesia em pacientes com escoliose idiopática configura-se 
como o método com maior flexibilidade e que melhor prediz o resultado pós operatório.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Q0tfUVch00fGow6ARn9HzSryKWI2.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/lS7dYIGCb4wYp5s2Gqjbchphu0e5.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/mgeumllZrueakydG1juGry0DfjH4.pdf 
 



137

TRABALHOS CIENTÍFICOS - 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE COLUNA

ID: 3409
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Amauri CHAVES Filho (Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória - Vitoria - ES - Brasil), 
Charbel JACOB Junior (Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória - Vitoria - ES - Brasil), Igor Machado 
Cardoso (Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória - Vitoria - ES - Brasil), Jose Lucas BATISTA Junior 
(Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória - Vitoria - ES - Brasil), IGOR DE BARCELOS ZANON 
(Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória - VITORIA - ES - Brasil), JEINNIFER ZANARDO COAIOTO 
(Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória - VITORIA - ES - Brasil)

TÍTULO: A QUALIDADE DE VIDA É PIOR EM PACIENTES COM ESCOLIOSE 
IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE SUBMETIDOS A FUSÕES MAIS LONGAS? 
SEGUIMENTO DE 2 ANOS

OBJETIVO: Comparar a qualidade de vida em pacientes com fusões mais longas em comparação com 
fusões curtas após 2 anos de cirurgia

METODOLOGIA: Trata-se de estudo retrospectivo comparativo (nível de evidência III) envolvendo pacientes 
com Escoliose Idiopática do Adolescente submetidos à fusão espinhal posterior com parafusos pediculares 
com seguimento de 2 anos. O desfecho primário foi a qualidade de vida avaliada pelo questionário SRS-30. 
Os participantes foram divididos de acordo com Lenke, e estratificados naqueles com fusões longas (Lenke 3 
e Lenke 6) e curtas (Lenke 1 e Lenke 5).

RESULTADOS: Foram avaliados 41 pacientes: Lenke 1 (17 pacientes), Lenke 3 (15 pacientes), Lenke 5 
(3 pacientes) e Lenke 6 (6 pacientes), sendo 34 mulheres, com média de idade de 13,8 anos e médias dos 
ângulos de Cobb pré-operatório de 56,48 graus, pós-operatório de 10,49 graus e diminuição do Cobb pela 
cirurgia de 45,54 graus. Todos os pacientes da amostra apresentaram melhora global da qualidade de vida 
após a cirurgia (p<0,0001). Não houve diferença entre os grupos A (fusões longas) e B (fusões curtas) em 
relação aos domínios em geral (p>0,05). Apesar da melhora da dor na amostra geral, observou-se que este 
ocorreu em detrimento do grupo com duplas curvas estruturadas e fusões mais longas (p = 0,03). 

CONCLUSÕES: Não foi observada diferença na qualidade de vida entre pacientes com fusões longas e 
curtas em 2 anos de acompanhamento.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/5mqCBlTjkT5K5gBXoYvE0RZtxIQ1.pdf 
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ID: 3410
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Thiago Dantas Matos (FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Alexandre Machado Andrade 
(Bahia Spine Group - Salvador - SP - Brasil), Kelsen Oliveira Teixeira (FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), 
Helton Luis Aparecido Defino (FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil

TÍTULO: ALTERAÇÃO MORFOLÓGICAS DO FORAME E LORDOSE SEGMENTAR 
RELACIONADOS COM O POSICIONAMENTO DO CAGE NO TLIF EM CADÁVERES

OBJETIVO: O objetivo do estudo foi avaliar as alterações morfológicas do forame e da lordose segmentar 
lombar com o posicionamento dos espaçadores na região anterior, médio e posterior e realização de 
facetectomia unilateral, bilateral e ressecção de elementos posteriores pela técnica de TLIF nos níveis de 
L3L4, L4L5 e L5S1 em cadáveres. 

METODOLOGIA: Foram utilizados os segmentos L3-L4, L4-L5 e L5-S1 de dois cadáveres adultos do sexo 
masculino, sem alterações previas na coluna.
Os espaçadores eram de PEEK modelo Fusimax TLP ® (Vincula ®), com altura selecionada de acordo 
com a mensuração do espaço intervertebral avaliado nas radiografias. No espaço L3-L4 foram utilizados 
espaçadores de 8mm, espaçadores de 10 e 12 mm no segmento L4-L5, e espaçadores de 10 e 12mm no 
segmento L5-S1.
A técnica da artrodese intersomática transforaminal foi realizada nos segmentos L3-L4, L4-L5 e L5-S1, e os 
grupos experimentais formados de acordo com o posicionamento do espaçador no espaço discal (anterior, 
médio ou posterior), e de acordo com a remoção dos elementos vertebrais posteriores. Grupo A: remoção 
unilateral das facetas articulares; Grupo B: remoção bilateral das facetas articulares; Grupo C: remoção bilateral 
das facetas articulares com ressecção da linha média da lâmina adjacente, processos espinhosos e ligamento 
amarelo.
Os parâmetros selecionados para o estudo foram a lordose do espaço discal e a altura dos forames vertebrais. 
A lordose do espaço discal foi avaliada considerando o ângulo formado pelas linhas das placas vertebrais dos 
espaços discais, obtidas pela radiografia em perfil da coluna lombar. A altura do forame vertebral foi mensurada 
de ambos os lados, de forma direta, utilizando um paquímetro digital apoiado nas incisuras pedicular.

RESULTADOS: Foi observado uma tendência do aumento da lordose do espaço discal nos diferentes 
segmentos da coluna lombar, com exceção da colocação posterior do espaçador que não apresentou 
tendência de aumento em relação ao controle. Apresentamos uma redução da lordose do espaço discal 
com o posicionamento do espaçador na região posterior em relação ao posicionamento na posição anterior 
e médio com significância estatística.
A realização de ressecção dos elementos posterior (Grupo C) apresentou uma tendência de aumento 
da lordose do espaço discal em relação a realização de facetectomia unilateral e bilateral, grupos A e B 
respectivamente. 
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O posicionamento posterior do espaçador apresentou uma maior altura do forame em relação ao 
posicionamento medio e anterior com significância estatística. Não houve diferença da altura do forame com 
a realização da facetectomia unilateral, bilateral ou ressecção de elementos posterior. 

CONCLUSÕES: Os resultados indicam que o posicionamento na região posterior reduz a lordose de forma 
significante em relação ao posicionamento médio e anterior. Em relação a altura do forame intervertebral o 
posicionamento posterior apresenta maior altura.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/oNVqEKiKhcQdHJBAzsuj7jVyRwg7.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/zyjPZXbByVQbxR6SynLRirpb5ow9.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Tru3rB0RXyr2TMt9iyOBZ1LxVQk5.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/UWeADi57goZbdjuGiyqU4dSMOA39.png  
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ID: 3412
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Alexandre Machado Andrade (Bahia Spine Group - Salvador - BA - Brasil), Cicero Anderson 
Macedo Cruz Tavares (Bahia Spine Group - Salvador - BA - Brasil), Heyder Ruan Alves Lacerda (Bahia Spine 
Group - Salvador - BA - Brasil), Matheus Gama Santana (Bahia Spine Group - Salvador - BA - Brasil), Thiago 
Dantas Matos (Bahia Spine Group - Salvador - BA - Brasil)
Instituições do Trabalho: Bahia Spine Group - Salvador - BA - Brasil

TÍTULO: ANÁLISE CLÍNICA COMPARATIVA DO ACESSO TRANSFORAMINAL E 
INTERLAMINAR NAS CIRURGIAS ENDOSCÓPICA LOMBARES

OBJETIVO: O objetivo do estudo foi de avaliar se houve melhora da Escala Visual Analógica (EVA) e o 
Oswestry (ODI) no pré-operatório e pós-operatório (imediato, 1 mês e 3 meses) após o procedimento 
cirúrgico de discectomia endoscópica lombar (DEL) e comparar os resulta da via interlaminar (IL) com a 
transforaminal (TF)

METODOLOGIA: Foi realizado estudo prospectivo, observacional de um grupo de pacientes de uma 
mesma instituição. portadores de hérnia de disco lombar e submetidos ao tratamento cirúrgico por meio da 
DEL, com uma mesma equipe, no período de março de 2018 até março de 2019. 
O critério de inclusão foi a presença de hérnia de disco lombar, nos níveis de L4/L5 e L5/S1, sintomática por 
período maior de 12 sem, mesmo após a realização de tratamento conservador, os critérios de exclusão 
foram a presença de cirurgia prévia na coluna lombar, presença de infecção prévia ou a qualquer momento 
após o seguimento, lesão neoplásicas na coluna, histórico de fratura da coluna lombar, presença de sinais de 
instabilidade da coluna lombar e/ou perda de seguimento.
Setenta e quarto pacientes portadores de hérnia de disco lombar foram selecionados inicialmente, vinte e cinco 
paciente foram excluídos (12 cirurgias prévias, 10 perda de seguimento,1 infecção no pós-operatório, 2 histórico 
de fratura da coluna lombar). Dos 49 pacientes que mantiveram no estudo 9 (dois homens e sete mulheres) 
foram operados por acesso IL e 40 (dezessete homens e vinte e três mulheres) foram operados por acesso TF. 
O EVA e o ODI foram avaliados no período pré-operatório, no pós-operatório imediato (um dia), um mês 
e três meses após o procedimento cirúrgico

RESULTADOS: Os pacientes operados por acesso TF e IL apresentavam idade média de 49 anos, sendo 
a maior parte do sexo feminino 23 (TF) e 7 (IL) em comparação com o sexo masculino 17 (TF) e 2 (IL). 
Houve uma redução significativa (p<0,05 Freidman) das variáveis de EVA e ODI após o procedimento 
cirúrgico de DEL no pós-operatório imediato 1 dia, 1 mês e 3 meses em ambas as vias de acesso IL e TF 
Não observamos diferença estatísticas entre os resultados do pós-operatório nos pacientes operados pela 
via de acesso TF e IL.

CONCLUSÕES: A discectomia endoscópica lombar mostrou ser uma alternativa segura, eficaz e 
minimamente invasiva para o tratamento de hérnia de disco lombar, com melhora significativa do EVA e ODI 
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no pós-operatório 1 dia, 1 mês e 3 meses. Não descobrimos diferenças significativas entre as vias de acesso 
Interlaminar e transforaminal para o tratamento da hérnia de disco lombar por via endoscópica.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/6LCidDa7Nb1s7PaWyht6hpm8nOE5.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/CwOvv16ev2vDTzsTHZYcNBpra4p3.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/pyStMNNIQ0BPMwCIJXHHsvjlIH45.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Npq2qvPgjuW7ZddLpwEbqgnM5Iu9.png  
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ID: 3414
ÁREA: Trauma na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Alderico Girão Campos de Barros (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - Rio de 
Janeiro - RJ - Brasil), Luiz Felippe Mokdeci Martins de Oliveira (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 
- Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Ana Carolina Leal (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - Rio de 
Janeiro - RJ - Brasil), João Antônio Matheus Guimarães (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - Rio 
de Janeiro - RJ - Brasil), Luis Eduardo Carelli Teixeira da Silva (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 
- Rio de Janeiro - RJ - Brasil)
Instituições do Trabalho: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

TÍTULO: MANEJO CIRÚRGICO DAS LESÕES COMPLEXAS ENVELHECIDAS DO SACRO 
POR ESTABILIZAÇÃO: AVALIAÇÃO LONGITUDINAL DE 16 CASOS

OBJETIVO: Avaliar as indicações cirúrgicas, os dados epidemiológicos, os desfechos radiográficos e as 
complicações pós operatórias de uma série de 16 casos de fraturas complexas envelhecidas do sacro tratadas 
utilizando as técnicas de fixação espinopélvica bilateral (FEP) ou osteossíntese triangular (OT) em um serviço 
de referência de casos complexos de traumatologia e ortopedia do sistema público de saúde.

METODOLOGIA: estudo longitudinal, com base na revisão retrospectiva de prontuários de pacientes com 
fraturas complexas do sacro, admitidos em um serviço quaternário, entre 2014 e 2020. Foram incluídos todos 
os pacientes acima de 18 anos submetidos ao tratamento cirúrgico, cujo tempo de evolução entre o trauma 
e o procedimento cirúrgico foi maior ou igual a três semanas em que foram utilizadas técnicas cirúrgicas de 
OT ou FEP. Para definição do padrão e classificação das lesões foram avaliadas as radiografias e tomografias 
computadorizadas com reconstruções tridimensionais.

RESULTADOS: Foram selecionados 16 casos de fraturas complexas envelhecidas do sacro. A média de 
idade foi de 39,8 anos (18 a 71 anos), sendo 11 (68,7%) pacientes do sexo masculino e 5 (31,3%) do 
sexo feminino. As lesões do anel pélvico anterior representaram a associação mais comum, presentes em 
12 (75%) casos. A preservação da integridade neurológica, ocorreu em 8 (50%) casos, 1 (6,2%) indivíduo 
evoluiu com parestesia nos membros inferiores, 2 (12,5%) com déficit motor em membros inferiores e 5 
(31,3%) com disfunções esfincterianas. Entre os pacientes com comprometimento neurológico, 4 (50%) 
evoluíram com melhora completa do déficit, 2 (25%) apresentaram melhora parcial e em 2 (25%) casos 
não houve alteração do quadro. O tempo médio entre o trauma e a fixação definitiva da fratura sacral foi de 
50,6 dias (21 a 120 dias) para o grupo submetido a OT e de 63,4 dias (21 a 210) para os submetidos a FEP. 
O intervalo entre o procedimento cirúrgico e a alta hospitalar foi de 6 e 27 dias para os grupos submetidos a 
OT e FEP, respectivamente. O tempo médio cirúrgico foi 3,6 horas para OT e 4,9 horas para FEP. Durante o 
seguimento, que variou de 12 a 84 meses (média de 46,9 meses), ocorreram complicações pós-operatórias 
em 4 (44,4%) pacientes que realizaram FEP: a mais frequente foi a infecção do sítio cirúrgico que ocorreu em 
3 (33,3%). Em 1 (11,1%) caso houve necessidade de reposicionamento do parafuso de S1 por radiculopatia. 
Não houveram complicações pós-operatórias no grupo submetido ao procedimento de OT.
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CONCLUSÕES: Este é o primeiro estudo publicado que apresenta os resultados do tratamento cirúrgico 
tardio de uma série de casos de lesões complexas envelhecidas do sacro. O seguimento mínimo foi de 12 
meses e todos os indivíduos analisados apresentaram boa evolução pós-operatória. O manejo cirúrgico 
dessas lesões por meio da osteossíntese triangular e fixação espinopélvica bilateral se mostrou seguro e 
eficaz, embora esta última técnica tenha apresentado maiores taxas de complicações.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/CLIgZZhYyAcfSocJe7MeQUdoiRb2.docx 
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ID: 3416
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Luis Antonio` Medeiros Moliterno (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - Rio de 
Janeiro - RJ - Brasil), Gustavo Borges Laurindo Azevedo (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 
- Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Antônio Eulálio Pedrosa Araújo Júnior (Instituto Nacional de Traumatologia 
e Ortopedia - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Jamila Alessandra Perini (Instituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Helton Luiz Aparecido Defino (USP - Ribeirão Preto - Ribeirão Preto 
- SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - RIO 
DE JANEIRO - RJ - Brasil

TÍTULO: ESCOLIOSE IDIOPÁTICA- DISTRIBUIÇÃO DOS PARÂMETROS SAGITAIS 
NOS DIFERENTES TIPOS

OBJETIVO: Com o avanço do conhecimento sobre o papel da pelve e sua relação com equilíbrio sagital 
da coluna vertebral e o alinhamento do segmento cervical, é importante identificarmos as modificações que 
ocorrem no equilíbrio espinopélvico e da coluna cervical de pacientes com diagnóstico de escoliose idiopática 
do adolescente (EIA). O objetivo deste trabalho é descrever os parâmetros radiográficas sagitais de pacientes 
com EIA e correlaciona-los com os diferentes tipos de escoliose segundo a classificação de Lenke.

METODOLOGIA: Estudo observacional retrospectivo envolvendo pacientes com EIA atendidos em um 
Serviço da Coluna de um hospital terciário do Sistema Único de Saúde, no período de 2013 a 2020, com 
indicação cirúrgica de tratamento (Cobb ≥50º). Foram avaliadas as radiografias panorâmicas em anteroposterior 
(AP) e perfil ortostático para determinar os parâmetros: eixo vertical sagital (EVS), eixo cervical vertical sagital 
(ECVS), ângulos de cifose torácica (CT), lordose lombar (LL), lordose cervical (LC) C2-C7, lordose C1 
-C2, ângulo T1 pelve (ATP), versão cervical (VC), abertura torácica superior (ATS), inclinação de T1 (IT1), 
inclinação pélvica (IP), inclinação sacral (IS) e versão pélvica (VP). As variáveis contínuas foram apresentadas 
como média, desvio padrão (DP), valor mínimo e máximo, sendo avaliadas utilizando o teste t de Student.

RESULTADOS: Foram incluídos 110 pacientes, sendo 84,5% (n=93) do sexo feminino (1:5,5), 82,2% 
(n=88) com baixo peso ou na faixa normal (22,6±3,5; 15-32 kg/m2) e com média de idade de 21±3,4 
(10-29) anos. De acordo com o a classificação de Lenke: 42,7% (n=47) Lenke I, 7,3% (n=8) II, 23,6% 
(n=26) III, 3,6% (n=4) IV, 11,8% (n=13) V e 11,0% (n=12) VI. Quanto ao modificador lombar: 37,3% 
(n=41) A, 18,2% (n=20) B e 44,5% (n=49) C; e sagital (T5-T12): 61,8% (n=68) normal (entre 10 e 40°), 
34,6% (n=38) hipercifose e 3,6% (n=4). Comparando os parâmetros radiográficos analisados (Tabela 1) 
entre os grupos sem curva lombar estruturada (Lenke I-II) com o grupo de curva lombar estruturada (Lenke 
III a VI) foi observada diferença significativa apenas no ângulo da cifose torácica (P=0,01, Teste T de Student.). 
Os demais parâmetros analisados (LC, L C1-C2, IT1, VC, ATS, LL, IP, VP, IS, ATP, EVS e ECVS) não foram 
significativamente diferentes entre os dois grupos (estruturada versus não estruturada).
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CONCLUSÕES: Os parâmetros sagitais apresentam diferentes valores e distribuição nos diferentes tipos 
de escoliose idiopática e devem ser considerados na elaboração terapêutica.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Q7DC8WfFU1lCdc0EzfHnDYrTjcw0.docx 
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ID: 3417
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: RODRIGO DE SOUZA LIMA (Hospital Santa Lucia - Brasília - DF - Brasil), LUCIANO ALMEIDA 
FERRER (HOSPITAL SANTA LUCIA - Brasília - DF - Brasil), LUCIANA FEITOSA FERRER (HOSPITAL SANTA 
LUCIA - Brasília - DF - Brasil), VIVIAN CASTRO NOGUEIRA (INSTITUTO FERRER - Brasília - DF - Brasil)
Instituições do Trabalho: Hospital Santa Lucia - Brasília - Brasília - DF - Brasil

TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DOS EFEITOS ENTRE AS TÉCNICAS MIS TILIF 
E OPEN TLIF UTILIZADAS NO TRATAMENTO DE INDIVÍDUOS COM DOENÇAS 
DEGENERATIVAS LOMBARES: UMA COORTE RETROSPECTIVA

OBJETIVO: Comparar os efeitos entre as técnicas fusão lombar intersomática transforaminal de campo 
aberto (OPEN-TLIF) versus fusão lombar intersomática transforaminal usando cirurgia minimamente invasiva 
(MIS-TLIF)

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva. Os dados foram extraídos dos prontuários 
eletrônicos durante o período de janeiro de 2019 a maio de 2021. Foram desfechos do estudo analisados 
entre grupos: tempo entre admissão e alta hospitalar, escala numérica de dor, incapacidade funcional; incidência 
pélvica e da lordose lombar. Para análise descritiva e inferencial dos dados entre os grupos, foi realizado o teste 
de normalidade de Shapiro-Wilk´s. Os dados foram analisados usando o software RStudio versão 1.3.959, e 
o nível de significância de p<0.05 para todas as variáveis

RESULTADOS: Participaram 44 homens (idade: 56.3) e 54 mulheres (idade 54.1). Em relação ao tipo de 
cirurgia, 60% participantes realizaram a TLIF (homens 61.4% e mulheres 58.9%) e 40% realizaram a MIS-TLIF 
(homens 38.6% e mulheres 41.1%). As proporções de diagnóstico clínico de doença degenerativa lombar 
entre homens e mulheres não apresentaram diferenças significantes (p = 0.82; Chi-square test), assim como 
para o tipo de cirurgia (p = 0.47; Chi-square test). Em relação as variáveis desfecho, os dados foram tratados 
por estatística não paramétrica utilizando teste de Mann-Whitney. O momento POS cirúrgico foi utilizado 
para comparação, sempre que o baseline (PRE) não apresentasse diferenças estatísticas entre os grupos. 
Esse tratamento estatístico foi realizado para as variáveis TAA, dor, incapacidade e IP. Como a LL apresentou 
no PRE diferenças significantes, o ∆ = PRE - POS de cada grupo foi utilizado para comparação. A análise do 
desfecho TAA demonstrou existir uma diferença significante na redução do TAA a favor do MIS-TLIF (Md = 
14; IQR = 3.5) em relação ao OPEN-TLIF (Md = 28), com grande tamanho de efeito (TE) (p<0.001). A 
análise do desfecho dor demonstrou existir uma diferença significante na redução da dor a favor da MIS-TLIF 
(Md: 2; IQR: 1) em relação ao OPEN-TLIF (Md: 5; IQR: 1), com grande TE (p<0.001; ES= 0.80; power 
= 0.98). A análise do desfecho incapacidade demonstrou existir uma diferença estatisticamente significante 
na redução da incapacidade a favor da MIS-TLIF (Md= 14.5; IQR= 4.25) em relação a OPEN-TLIF (Md: 
32; IQR:7), com grande TE (p<0.001; ES= 0.80; power = 0.98). A análise do desfecho AP revelou não 
existirem diferenças significantes entre a OPEN-TLIF (média = 57.3; DP = 8.41) e a MIS-TLIF (média = 
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52.4, DP =10.1). Em relação a LL foi demonstrado um aumento significante da LL a favor da OPEN-TLIF 
em comparação com a MIS-TLIF com pequeno TE (p<0.001)

CONCLUSÕES: Para os desfechos investigados no presente estudo, a técnica MIS-TLIF demonstrou maior 
eficácia que a OPEN-TLIF em reduzir os desfechos tempo entre admissão e alta hospitalar, intensidade da 
dor e incapacidade funcional. Quanto a lordose lombar, demonstrou-se manter ou obter ganho no resultado 
final.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Jhq0l0ONjcbQFeKeanh7iaXuLYv0.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/HxL5lbJEft7mtXS7zuyjrkL1YcG6.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/TvxNLNXnWkrY3iCpk2joKddXoRW5.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/R3x2MN3KjLcfyLXogVLQw2uBSIu6.docx  
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ID: 3420
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Brunno Nobrega Queiroga (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Thiago Batista 
Ravanelli (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Lucas Vendas Maluf Braga (Santa Casa de São 
Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Rodrigo Góes Medéa De Mendonça (Santa Casa de São Paulo - São Paulo 
- SP - Brasil), William Zarza Santos (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Alberto Ofenhejm 
Gotfryd (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Robert Meves (Santa Casa de São Paulo - São 
Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: VALIDAÇÃO DA ESCALA DE MINDSET DIRECIONADO À SAÚDE NO BRASIL

OBJETIVO: A Validação da escala de “mindset” direcionado à saúde pode configurar um novo instrumento 
de avaliação da percepção de saúde do paciente no Brasil

METODOLOGIA: Este trabalho objetiva validar transculturalmente a escala proposta por Carol S. Dweck, 
adequando os termos para o português brasileiro, bem como, validar a sua confiabilidade através de análise 
fatorial. Utilizou-se do método de Beaton et. al, passando pela tradução da escala original (pré-teste), tradução 
reversa para o idioma de origem, formação da escala pré-final, aplicada a indivíduos de diversos níveis sócio-
educacionais e, por fim, aplicação aos pacientes ambulatoriais, para realização de cálculo amostral através do 
coeficiente alfa de Cronbach.

RESULTADOS: Com o questionário traduzido, adaptado transculturalmente e devidamente validado, tem-
se uma nova ferramenta que possibilitará compreender a forma que o paciente enxerga a própria saúde e, 
assim, fornecer ao médico assistente mais informações que possam auxiliar no direcionamento de intervenções, 
bem como, auxiliar na previsão de desfechos, como má adesão ao tratamento.

CONCLUSÕES: A escala de “mindset”  configura novo instrumento para análise do perfil dos pacientes, 
com possíveis implicações nos seus desfechos. Este trabalho objetivou validar a escala, sendo necessários 
novos estudos para determinar o impacto da variante do “mindset” em cada proposta terapêutica aplicada.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/JUTXjAMCxid4eKK7yLqdW6SrXSs8.jpg 
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ID: 3421
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Wesley Costa Martins (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Leonardo Sardas 
(Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Rodolfo Guedes Pereira Nunes Barbosa (Santa Casa de 
São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Rodrigo Góes Medéa De Mendonça (Santa Casa de São Paulo - São Paulo 
- SP - Brasil), William Zarza Santos (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Alberto Ofenhejm 
Gotfryd (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Robert Meves (Santa Casa de São Paulo - São 
Paulo - SP - Brasil)

TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE OS TIPOS DE MENTALIDADE E AVALIAÇÃO DA 
QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM ESCOLIOSE

OBJETIVO: Analisar através de estudo piloto a comparação da escala de Mindset versus outros dois escores, 
EOSQ-24 e SRS-30, em pacientes com deformidades na coluna já em acompanhamento ambulatorial 
independente da etiologia, sendo o primeiro aplicado nos cuidadores dos pacientes menores de 10 anos ou 
que não conseguiam responder ao questionário, e o segundo aos próprios pacientes com deformidade. 
Hipótese: Pacientes com maiores pontuações (“Growth” Mindset”) relatariam qualidade de vida mais alta, 
enquanto pacientes com pontuações mais baixas (“Fixed Mindset”) relatariam qualidade de vida mais baixa.

METODOLOGIA: Foram aplicados, após assinatura dos termos de consentimento, em hospital quaternário 
da cidade de São Paulo, a versão em português dos questionários “Health Mindset Scale” e SRS-30 para 
pacientes maiores de 10 anos, e o “Health Mindset Scale” e EOSQ-24, para cuidadores de pacientes menores 
de 10 anos ou que não consigam responder as questões, com deformidade na coluna, independente da 
etiologia. Na sequência, seus resultados foram comparados os perfis da nova escala e correlação com escores 
de qualidade de vida do paciente. O estudo utiliza o coeficiente de correlação de Spearman (S). 

RESULTADOS: Amostra de n=27, sendo que 12 responderam “Mindset”/EOSQ-24 e 17 responderam 
“Mindset”//SRS-30. Somente um par de variáveis demonstrou correlação (com valor de p menor que 0,05). 
A relação significativa foi entre a questão 1 e EOSQ-24 atividades diárias (p=0,037), que significa dizer que, 
quanto maior o escore no domínio “EOSQ-24 atividades diárias”, menor o escore da pergunta 1. 

CONCLUSÕES: Os dados obtidos nos permitem concluir que após a correlação entre todos os questionários 
houve relação significativa entre a questão 1 e EOSQ-24 atividades diárias (p=0,037)

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/x5YDvew6baSkWft1S4ae0zREIoG8.jpg 
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ID: 3422
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Charbel Jacob Jr (Hospital da Santa Casa de Vitória - Vila Velha e Região, Brasil - ES - Brasil), Igor 
Zanon (Hospital da Santa Casa de Vitória - Vila Velha e Região, Brasil - ES - Brasil), yasmim Beriz (Hospital da 
Santa Casa de Vitória - Vila Velha e Região, Brasil - ES - Brasil), amanda Grippa Piffer (Hospital da Santa Casa 
de Vitória - Vila Velha e Região, Brasil - ES - Brasil), Jose lucas lucas (Hospital da Santa Casa de Vitória - Vila 
Velha e Região, Brasil - ES - Brasil)

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO DE BIOFILME BACTERIANO 
EM DIFERENTES LIGAS METÁLICAS

OBJETIVO: Esse trabalho objetiva identificar o desenvolvimento da bactéria Psudomonas aeruginosa forte 
produtora de biofilme nos seguintes materiais: haste de Titânio, cage de PEEK tamanho 11/24, haste de 
Cromo- Cobalto. Também visa caracterizar a amostra cujo desenvolvimento de bactéria ocorreu de maneira 
precoce.

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo longitudinal de abordagem quantitativa, realizado no laboratório 
de Microbiologia da EMESCAM. A quantidade de biofilme formada será avaliada por meio de cultura das 
amostras de hastes de titânio, cage de PEEK e hastes de Cromo-Cobalto, com base na quantidade de 
Psudomonas aeruginosa compondo o biofilme das amostras.

RESULTADOS: Com base em tais resultados, é possível inferir que o valor de absorbância, ou seja, a 
quantidade de biofilme não é representativamente diferente, comparando a variável tempo, em ambos os 
materiais.

CONCLUSÕES: Considerando o mesmo material, não houve diferença na formação de biofilme em 17 
horas e 1 semana. Além disso, pode-se concluir que não houve diferença na formação de biofilme nas hastes 
de titânio incubadas por 17 horas e nos cages de PEEK incubados durante o mesmo período de tempo. Algo 
que se repetiu em relação às amostras incubadas em 1 semana. Houve também uma comparação geral entre 
os materiais, desconsiderando o tempo, e pôde-se concluir que entre os materiais (PEEK e titânio) não foi 
demonstrada diferença significativa na formação de biofilme.
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ID: 3423
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Thales  Henrique Garcia Goncalves (USP -RIBEIRAO PRETO - RIBEIRAO PRETP - SE - Brasil), 
Herton Rodrigo Tavares Costa (USP - RIBEIRAO PRETO - RIBEIRAO PRETO - SP - Brasil), Helton Luiz 
Aparecido Defino (USP -RIBEIRAO PRETO - RIBEIRAO PRETO - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: USP - RIBEIRAO PRETO - RIBEIRÃO PRETO - SP - Brasil

TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA BIPOLAR NO ÂMBITO DA CIRURGIA 
DA COLUNA VERTEBRAL

OBJETIVO: A técnica de fixação bipolar foi primordialmente desenvolvida para o tratamento das deformidades 
neuromusculares da coluna vertebral e baseada nas propriedades viscoelasticas do tecido ósseo. A indicação 
da técnica de fixação bipolar tem sido ampliada no âmbito da cirurgia da coluna vertebral e utilizada no 
tratamento de diferentes doenças. O objetivo do estudo é apresentar os resultados da utilização da técnica 
de fixação bipolar em 23 pacientes portadores de doenças da coluna vertebral (escoliose neuromuscular, 
cifose, escoliose idiopática, escoliose congênita, tumores e degenerativas)

METODOLOGIA: 23 pacientes foram prospectivamente avaliados por meio de parâmetros clínicos e 
radiográficos

RESULTADOS: Os pacientes foram seguidos por um período de 6 a -24 meses. Melhora dos parâmetros 
clínicos e radiográficos foram observados no seguimento dos pacientes

CONCLUSÕES: A técnica de fixação bipolar é modalidade de tratamento cirúrgico menos invasivo e no 
período de seguimento dos pacientes os resultados observados indicam a aplicabilidade da técnica no âmbito 
da cirurgia da coluna vertebral.

 



152

TRABALHOS CIENTÍFICOS - 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE COLUNA

ID: 3424
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: THALES HENRIQUE GARCIA GONCALVES (USP - RIBEIRAO PRETO - RIBEIRAO PRETO 
- SP - Brasil), HERTON RODRIGO TAVARES COSTA (USP -RIBEIRAO PRETO - RIBEIRAO PRETO - SP - 
Brasil), HELTON LUIZ APARECIDO DEFINO (USP - RIBEIRAO PRETO - RIBEIRAO PRETO - SP - Brasil)

TÍTULO: TÉCNICA MENOS INVASIVA PARA O TRATAMENTO DAS 
METÁSTASES VERTEBRAIS

OBJETIVO: Apresentar a técnica cirúrgica menos invasiva desenvolvida para o tratamento cirúrgico das 
metástases da coluna vertebral e os resultados clínicos e radiológicos da sua aplicação

METODOLOGIA: Estudo prospectivo de 7 pacientes com metástase da coluna vertebral e tratados 
cirurgicamente por meio da técnica menos invasiva por meio de fixação unilateral

RESULTADOS: Foi observado melhora dos parâmetros clínicos e radiológicos durante o período de 
seguimento, e menor taxa de complicações comparado com a técnica aberta convencional

CONCLUSÕES: O tratamento das metástases da coluna vertebral por meio da abordagem e fixação 
unilateral é técnica menos invasiva comparada com a abordagem aberta tradicional, proporciona melhora dos 
parâmetros clínicos e radiológicos, e menor índice de complicações.
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ID: 3425
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Fernando Melo Filho (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Rodrigo Amaral 
(Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Gabriel Pokorny (Brazilian Spine Study Group - 
São Paulo - SP - Brasil), Fernando Marcelino (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Rafael 
Moriguchi (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Luiz Pimenta (Instituto de Patologia da 
Coluna - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: IMPACTO DA OBESIDADE SOBRE OS DESFECHOS CLÍNICOS DA 
CIRURGIA DA COLUNA POR ARTRODESE VIA LATERAL TRANSPSOAS

OBJETIVO: O objetivo do trabalho é investigar o impacto do IMC do paciente sobre os desfechos clínicos 
da cirurgia de coluna por via lateral transpsoas. 

METODOLOGIA: Estudo de coorte, retrospectivo, unicêntrico, comparativo e não randomizado. 
Critérios de Inclusão
Pacientes como mais de 18 anos, que assinaram termo de consentimento livre e esclarecido e que tenham 
recebido ao menos um nível de LLIF.
Critérios de Exclusão
Pacientes que tenham recebido outro tipo de fusão intersomática, que não LLIF, pacientes que receberam 
cirurgia em outra região que não a lombar, pacientes que não possuíam desfechos clínicos no pré-operatório.
Divisão dos Grupos
- Os pacientes foram divididos entre não obesos e obesos, de acordo com o critério de IMC, sendo valores 
maiores que 30 indicativos de obsesidade.
Desfechos Análisados
- Desfechos cirúrgicos: Tempo de Cirurgia, Perda Sanguinea, Tempo de Internção Hospitalar, Tempo de 
Internação em UTI e Complicações
- Desfechos Clínicos: ODI
Análise Estatistica
Todas as figuras e testes estatísticos foram realizados no programa R, versão 4.0.
O teste de normalidade das variaveis continuas foi feito pelo método de Shapiro-Francia, no pacote nortest. 
Para a comparação de variancia entre as variaveis continuas, foi utilizado o teste de Wilcox (dois grupos) e 
Kruskall-Wallis (três ou mais grupos) com ajuste de p pelo método de Benjamin-Hocheberg, do pacote. Para 
testes de variaveis qualitativas, foi utilizado o método de qui-quadrado. Valores de p menores que 0.05 foram 
considerados estatisticamente significativos.

RESULTADOS: 302 pacientes foram incluídos no estudo, sendo 172 do sexo feminino (%) e com mediana 
de idade 64 anos [25-89 range]. O peso médio dos pacientes foi de 77.2 kg, a altura média de 1,66 cm e 
IMC médio de 27.3. 
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Quando avaliada a perda sanguínea, não houve diferença estatisticamente significante ao comparar os grupos. 
Pacientes obesos apenas apresentaram maior sangramento quando recebendo 3 ou mais níveis de cirurgia. 
Em relação ao tempo cirúrgico, não houve diferença entre os grupos. 
Não houve diferença entre o tempo de internação entre os grupos quanto internação hospitalar (p = 0.7) 
e UTI (p=0.33). Ademais, não houve diferença entre o número de complicações e os diferentes tipos de 
IMC. Quanto a melhora clínica pós cirúrgica medida pelo ODI, não houve diferença estatística entre os 
grupos. Ambos grupos apresentam melhora significativa dos desfechos clínicos quando comparados ao pré-
operatório.
O comportamento em pacientes operados com mais de 3 níveis, foi similar ao comportamento de pacientes 
com um ou dois níveis operados, com ambos os grupos apresentando resultados similares nos follow-ups. 
Ademais, de maneira interessante, pacientes obesos a apresentaram uma súbita melhora pós-operatória, que 
só foi alcançada por pacientes não obesos no follow-up de 6 meses 

CONCLUSÕES: O LLIF é uma cirugia segura e eficaz, não sendo a obesidade um fator de risco ou limitante, 
na capacidade da técnica de trazer benefícios clínicos aos pacientes.
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ID: 3426
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Rodrigo Amaral (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Gabriel Pokorny 
(Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil), Rafael Moriguchi (Instituto de Patologia da Coluna - 
São Paulo - SP - Brasil), Igor Barreira (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Fernando 
Marcelino (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Marcelo Yozo (Instituto de Patologia da 
Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Luiz Pimenta (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: COMPARISON OF SEGMENTAL LORDOSIS GAIN OF PRONE 
TRANSPOAS (PTP) VS. LATERAL LUMBAR INTERBODY FUSION

OBJETIVO: Compare the segmental lordosis between LLIF and PTP

METODOLOGIA: Retrospective, single centric, comparative, and non-randomized study. Patients receiving 
LLIF or PTP were paired to evaluate the technique&#39;s impact over the segmental lordosis correction. The 
following measures were taken: the index level segmental lordosis (SL), both preoperative and postoperative, 
Pelvic Incidence (PI), Pelvic Version (PT), Sacral Slope (SS), Lumbar Lordosis (LL), the delta segmental lordosis 
(postop SL &ndash; preop SL), and the cage position over the vertebral body (see definition below).</p> 
<p> The cage position was defined by the location of the center of the cage concerning the vertebral body. 
Cage Position = Position of the Center of Cage /Vertebral Body Size.</p> <p> All parameters, but the 
cage position component variables (that were measured at computerized tomography), were measured 
in the lateral profile X-ray. The patients were divided into two groups, PTP and LLIF. Then, a propensity-
matched score analysis was to match the patients according to specific covariates. A stepwise linear regression 
model was performed to select which covariates to include in the PSM. The variables present in the final 
model were included in the propensity score model. The treatment effects will be assessed using a regression 
model with the relevant covariates and the matched data. Also, variance tests will be performed to assess 
the difference in segmental lordosis among the groups.To evaluate the normality of the sample, the authors 
used the Shapiro-Wilk test and performed the test for variances among the groups, the Wilcox test. The 
stepwise regression was done using the car package. The authors used the MatchIt package23 and the cobalt 
package24 to realize the balance analysis to perform the propensity score match. Also, the olsrr25(Braush-
Pagan) and the nortest26(Shapiro-Francia) and car27(Variable inflation factor) packages were used to assess 
the adherence of the model to the linear regression presumption. Finally, the package jtools28 was used to 
extract the coefficient tables and effect plots. p-values equal or inferior to 0.05 were deemed as statistically 
significant.

RESULTADOS: Sixty-eight patients were included in the analysis, fifty-three in the LLIF group and sixteen in 
the PTP group. The significant covariates to the segmental lordosis correction were Technique, Preoperative 
Segmental Lordosis, and Cage Position. In both PSM models, the PTP significantly correlated with the segmental 
lordosis correction incremental values varying from 4.01° to 4.54° compared to similar patients receiving LLIF.
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CONCLUSÕES: The prone transpsoas approach can significantly enhance the correction of segmental 
lordosis proportionated by the traditional LLIF approach.
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ID: 3427
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: VINICIUS TAPIE GUERRA E SILVA (INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E 
ORTOPEDIA - RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil), LUIS EDUARDO CARELLI TEIXEIRA DA SILVA (INSTITUTO 
NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil), ALDERICO GIRAO 
CAMPOS DE BARROS (INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - RIO DE 
JANEIRO - RJ - Brasil) Instituições do Trabalho: INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA 
E ORTOPEDIA - RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil

TÍTULO: RESSECÇÕES DE TUMORES SACRAIS: UM ESTUDO RESTROSPECTIVO 
DO PLANEJAMENTO CIRÚRGICO E RESULTADOS CLÍNICOS

OBJETIVO: Comparar dados estatísticos e demográficos já definidos na literatura em trabalhos clássicos 
com os achados de pacientes submetidos a cirurgias devido à tumores na região do sacro realizados em um 
hospital brasileiro referência.

METODOLOGIA: Estudo retrospectivo com uma amostra de 14 pacientes com tumores sacrais, submetidos 
à ressecção da doença no período de 2015 a 2021. Algumas variáveis foram estudadas como dados demográficos 
dos pacientes: tipo histológico do tumor, modalidade cirúrgica realizada, reconstruções sacropélvicas, margens 
tumorais, modalidade de retalho para fechamento, recidiva tumoral e follow-up. Dados foram registrados no 
momento pré-operatório e última consulta de follow-up. Foi utilizado como critério de exclusão do trabalho 
pacientes com follow-up menor de 1 ano e pacientes com falta de dados no prontuário.

RESULTADOS: Foram selecionados 14 pacientes; a proporção foi de 9 homens (64,28%) e de 5 mulheres 
(35,71%); observou-se que a média de idade foi de 47,78 anos (+13,89 anos), distribuindo-se entre 24 e 76 
anos; sobre a margem cirúrgica da ressecção, 5 pacientes foram submetidos a ressecção ampla (35,71%), 6 
pacientes foram submetidos a ressecção marginal (42,85%) e 3 pacientes a ressecção intralesional (21,42%); 
as diversas modalidades de reconstrução sacropelvica foram realizadas em 7 pacientes (50%) quando havia 
o acometimento maior de 50% da articulação sacro ilíaca na ressecção. O tempo médio de follow-up dessa 
amostra de pacientes foi de 43,78 meses (+18,91 meses).

CONCLUSÕES: Tumores sacrais são lesões raras e de difícil diagnóstico sendo necessário a atenção para 
sinais clínicos e sintomas do paciente. A necessidade de follow-up no pós-operatório se mostra importante para 
avaliar casos de recidiva local. Mais séries de casos devem ser estudadas para a avaliação do comportamento 
desses tumores na população.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/lEgFloHnYcfbRSim4iPAhIc5QO63.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/vhhQuBGRxjVYNAYuOwsoCMxBm576.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/tczKodsKO6Or6VF1rc7faiclHNp3.png 
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ID: 3428
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Robson Cruz Oliveira (USP - RP - Ribeirao Preto - SP - Brasil), Helton Luiz Aparecido Defino 
(USP -RP - Ribeirao Preto - SP - Brasil), Herton Rodrigo Tavares Costa (USP -RP - Ribeirao Preto - SP - Brasil)

TÍTULO: RESULTADOS PRELIMINARES DA TÉCNICA BIPOLAR NO TRATAMENTO 
DA ESCOLIOSE NEUROMUSCULAR

OBJETIVO: Apresentar os resultados preliminares da técnica bipolar no tratamento cirúrgico das deformidades 
neuromusculares da coluna vertebral

METODOLOGIA: Cinco pacientes com escoliose neuromuscular (paralisia cerebral – três pacientes, 
amiotrofia espinhal – um paciente, e síndrome genética – um paciente) foram submetidos ao tratamento 
cirúrgico por meio da técnica bipolar e avaliados 12 meses depois da cirurgia

RESULTADOS: Os cuidados gerais e a capacidade de sentar apresentaram melhora em todos os pacientes. 
A curva principal variou de 64,7 a 84,1 graus (média 70,58 ± 7,1) no pré-operatório e de 2,6 a 50,3 graus 
(média 25,50 ± 16,0) no pós-operatório, com correção de 64%. A correção da obliquidade pélvica (85%), 
de cifose T4-T12 (43%), do ângulo de Pisa (69%) e do ângulo sacro clavicular (60%) foi observada depois 
de 12 meses de pós-operatório. Infecção pós-operatória (dois pacientes) e pneumonia (um paciente) foram 
as complicações observadas

CONCLUSÕES: A técnica bipolar apresentou bons resultados clínicos e radiológicos associados a pequena 
morbidade no tratamento de deformidades neuromusculares da coluna vertebral

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Aww5rlP6ZfjiMM7cbpCebLxUuVy4.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/lDdgupRVoCuRGvOrsrNieJfs0uf0.pdf 
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ID: 3430
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: emiliano vialle (hosp cajuru pucpr - Curitiba - PR - Brasil), joana guasque (hosp cajuru pucpr - 
Curitiba - PR - Brasil), Federico Landriel (Hospital Italiano - Argentina), C Santos (hosp universitario marques 
de valdecilla - Espanha), Claudio Yampolsky (hospital italiano - Argentina), A Krutko (scientific research institute 
- Federação Russa), Yung PARK (Ilsan Hospital - Coréia do Sul), Yan Phillppe Charles (hopitaux universitaire 
de strasbourg - França), Pedro Varanda (hospital de braga - Portugal), Paulo Pereira (Centro Hospitalar São 
João - Portugal)

TÍTULO: SIX MINIMALLY INVASIVE APPROACHES FOR LUMBAR INTERBODY 
FUSION SURGERY IN ADULTS SUFFERING FROM DEGENERATIVE LUMBAR DISEASE: 
REAL WORLD DATA AT 1-YEAR FOLLOW-UP FROM A GLOBAL PROSPECTIVE 
COHORT STUDY.

OBJETIVO: Background/introduction
Minimally invasive (MI) lumbar interbody fusion (LIF) procedures are an effective treatment for patients with 
degenerative lumbar disease (DLD). However, consensus does not exist among surgeons for selecting one 
approach in favor of another for any given patient. It is not known if the surgeons’ choice of methods impacts 
the longer terms results.
Purpose of the study
This study aimed to collect patient reported, surgical and fusion outcome data at 1-year post-surgery on DLD 
patients indicated for MI-LIF using either ALIF, DLIF, OLIF, PLIF, TLIF or MIDLF.

METODOLOGIA: A total of 340 DLD patients were consecutively enrolled in a prospective clinical study 
(MASTERS-D 2; NCT02617563) with 26 sites across Europe, Latin America, and Asia. Patients were treated 
according to the surgeon’s choice with one of 6 MI-LIF procedures (ALIF, OLIF, DLIF, PLIF, TLIF or MIDLF). 
Outcome data for disability (ODI), back and leg pain (VAS), quality of life (EQ-5D) and demographic information 
were collected prior to and 1-year after the surgery. Surgical data, blood loss and adverse events were also 
recorded. Fusion status was assessed by the surgeon or hospital radiologist using CT-scan or X-rays at 1-year 
(±6-months) post-surgery. The criterion for fusion when assessed by CT-scan was bony bridging. When 
assessed by X-Rays the criteria was bony bridging, no motion (<4˚) in flexion/extension views and integrity 
of instrumentation.
Paired sample t-tests were used to test for improvement from baseline.

RESULTADOS: One year after surgery, patients attained clinically significant improvements on all patient 
reported outcome measures regardless of approach used. (Table 1.)
Patients who were selected to receive an ALIF comprised the highest proportion of smokers, were the 
youngest, and had the longest operating time, but had low fluoroscopy exposure. Anterolateral (ALIF, DLIF, 
OLIF) compared to posterior (MIDLF, PLIF, TLIF) approaches had the least amount of blood loss, despite 
similar or longer surgical times.
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Assessment of fusion in all patients was hindered by the effects of COVID-19. In total, 196 out of 340 (57.6%) 
patients were assessed. Fusion rates ranged from 79.2% (ALIF) to 100% (PLIF). The aggregate fusion rate for 
anterolateral approaches was 88.1% and for posterior approaches 85.1%.
Within the 1-year follow-up window, 7 device-related and 7 MI surgery-related serious adverse events (SAEs) 
had been recorded.

CONCLUSÕES: All 6 approaches for MI-LIF surgery demonstrate favorable patient reported and surgical 
outcomes for DLD patients. Fusion rates at 1-year might reflect patient characteristics, inter-rater variability, 
or the small number of patients assessed in some sub-groups (e.g. PLIF, n=13), rather than the efficacy or 
risks of the surgical approach used. Continuing data collection up to 5 years post-surgery will yield information 
on long-term effectiveness, safety, health-economics and the long-term impact of surgeons’ choice of MI 
approach.
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ID: 3431
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Rodrigo Amaral (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Gabriel Pokorny 
(Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Fernando Marcelino (Instituto de Patologia da 
Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Rafael Moriguchi (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), 
Igor Barreira (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Marcelo Yozo (Instituto de Patologia 
da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Luiz Pimenta (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: SINGLE-POSITION LATERAL INTERBODY FUSION IN PRONE: EARLY 
EXPERIENCE CASE SERIES

OBJETIVO: Investigate the outcomes after a one-year experience using the prone transpsoas technique

METODOLOGIA: Inclusion criteria were patients who underwent at least one level lateral lumbar interbody 
fusion level in prone decubitus between 2020 and 2021. The outcomes of interest were divided into surgical 
and clinical outcomes. Clinical outcomes comprised the PROs questionnaires (ODI, VAS back, and EQ-5D), 
and complications. Surgical outcomes comprised, surgery duration (min), transpsoas time (min), estimated 
blood loss (ml), UCI, and hospitalization length (days). Kruskal-Wallis or one-way ANOVA was used to compare 
groups variance and, T-test or Wilcox test, with Benjamini-Hochberg p adjuments, were used to compare the 
between two groups. p values inferior to a p < 0.05 were deemed significant.

RESULTADOS: Thirty-two cases were included in the study, with thirty patients receiving thirty-one patients 
receiving one PTP surgery and one receiving two surgeries. The most frequent included pathology was
The mean operative time was 213 min, with a mean transpsoas time of 31.1 min (±19.7) and blood loss 
of 262 ml. The median total hospitalization time was two days, while the median UCI time was zero days. 
Moreover, two intraoperative and one postoperative PTP-related complication occurred.
All clinical outcomes, but back pain, presented a significant reduction in 1-3 months and 6-12 months follow-
ups, compared to baseline.

CONCLUSÕES: The authors’ consecutive case experience shows PTP as a safe, feasible, and reproducible 
technique capable of treating a wide range of pathologies, from simple to complex case scenarios.
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ID: 3433
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Rafael Battisiti (Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), 
Raphael Rezende Pratali (Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Carlos 
Eduardo Algaves Soares Oliveira (Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), 
Daniel Augusto Carvalho Maranho (Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto - São Paulo - SP - Brasil), Carlos 
Fernando P S Herrero (Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil,Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto - São Paulo - SP - Brasil,Hospital do Servidor Público - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE A GRAVIDADE DA DOENÇA DEGENERATIVA 
LOMBAR E O ALINHAMENTO ESPINOPÉLVICO

OBJETIVO: Avaliar o impacto da graduação da doença degenerativa lombar (DDL) sobre o alinhamento 
sagital espinopélvico

METODOLOGIA: Ao todo, 130 pacientes (dade média: 57 anos; 75% do sexo feminino) com dor lombar 
associada a DDL foram prospectivamente incluídos. A gravidade da DDL foi definida pelos seguintes achados nas 
radiografias anteroposterior e de perfil da coluna lombar: osteofitose; perda de altura do disco intervertebral; 
esclerose na placa vertebral terminal; número de segmentos afetados; deformidades; e instabilidade objetiva. 
Os pacientes foram graduados segundo a DDL da seguinte maneira: grau 0–ausência de sinais de DDL 
na coluna lombar; grau I – sinais de DDL em até dois segmentos; grau II – envolvimento em três ou mais 
segmentos; grau III – quando associada a escoliose, espondilolistese ou laterolistese. Parâmetros radiográficos 
espinopélvicos, como incidência pélvica (IP), lordose lombar (LL), discrepância entre a IP e a LL (IP-LL), 
versão pélvica (VP), e eixo vertical sagital (EVS) foram analisados de acordo com os graus de DDL.

RESULTADOS: Houve diferença nos parâmetros radiográficos comparando-se os graus de DDL, com os 
pacientes de grau III apresentando maiores valores de EVS (p = 0,001) e VP (p = 0,0005), o que denota 
maior inclinação anterior do tronco e maior retroversão pélvica do que os pacientes de graus 0 e I. Pacientes 
de grau III também apresentaram maiores valores de IP-LL, o que denota perda da lordose relativa ao valor 
da IP, do que pacientes grau I (p = 0,04).

CONCLUSÕES: Pacientes com DDL mais grave demonstraram uma tendência a maior desalinhamento 
sagital espinopélvico comparados com pacientes com graus mais leves
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ID: 3437
ÁREA: Trauma na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Ronaldo Barbosa Farias Junior (IJF - Fortaleza - CE - Brasil), Camila Lima Fonseca Brayner (IJF - 
Fortaleza - CE - Brasil), Francisco Gleison Albuquerque Ribeiro (IJF - Fortaleza - CE - Brasil), Marcio Coelho 
Parahyba (IJF - Fortaleza - CE - Brasil)
Instituições do Trabalho: IJF - Fortaleza - CE - Brasil

TÍTULO: ARTRODESE BISSEGMENTAR VIA ANTERIOR PARA 
FRATURA-LUXAÇÃO BILATERAL DE FACETAS

OBJETIVO: Apresentar como opção cirúrgica aos deparamos com pacientes apresentando fratura-luxação 
bilateral de facetas, com exame neurológico bastante comprometido (ASIA A ou B) associados a comorbidades 
que limitam uma cirurgia mais invasiva como a circunferencial. Optamos por uma fixação por via única, via 
anterior, sacrificando um nível adjacente normal como terceiro ponto de apoio.

METODOLOGIA: Foram retrospectivamente estudados 10 pacientes portadores de luxação traumática 
bifacetária da coluna cervical, submetidos a tratamento cirúrgico por meio da fixação e artrodese anterior, na 
fase aguda, associados a comorbidades que elevavam o risco cirúrgico.
A indicação do tratamento cirúrgico estava relacionada com a instabilidade inerente às luxações traumáticas 
bifacetária da coluna cervical, e também ao déficit neurológico grave dos pacientes, sendo oito com lesão 
neurológica completa, ASIA A, e dois com lesão incompleta, ASIA B.
O tratamento cirúrgico foi realizado por meio da abordagem anterior, utilizando-se incisão transversal na 
altura do segmento lesado. Foi realizada a fixação e artrodese bisegmentar via anterior.

RESULTADOS: Os pacientes foram seguidos por um período de três meses. De acordo com a escala de 
ASIA, os 10 pacientes apresentaram a permanência do quadro neurológico, não havendo dano neurológico 
após a cirurgia. Na avaliação tardia todos os enxertos estavam integrados aos corpos vertebrais e as artrodeses 
estavam consolidadas.

CONCLUSÕES: Foram estudados 10 pacientes portadores de luxação traumática bifacetária da coluna 
cervical tratados pela artrodese e fixação anterior. Os pacientes foram avaliados por meio de parâmetros 
clínicos, radiológicos e funcionais. A consolidação radiológica da artrodese foi observada em todos os pacientes.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/vzsTTbEGnCX7nfQ65RN8h6GQsS53.jpeg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/yMZXScyvEZAQ8PfXEPXgjiq6MbX4.jpeg  
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ID: 3438
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Marcio Fernando aparecido de Moura (Ufpr - Curitiba - PR - Brasil), Diego Pereira Sanches 
(Ufpr - Curitiba - PR - Brasil)
Instituições do Trabalho: Ufpr - Curitiba - PR - Brasil

TÍTULO: ESPONDILECTOMIA TOTAL “EM BLOCK”- TRÊS CORPOS 
VERTEBRAIS OU MAIS, LONGO SEGMENTO.

OBJETIVO: As neoplasias primárias vertebrais são desafios oncológicos devido a sua localização e por 
muitas vezes com diagnósticos tardios. A espondilectomia total descrita por Tomita permite obter margem e 
cura, porem ha casos que necessitam de ressecar mais que um corpo vertebral, demonstraremos cinco casos 
de segmento longo com a ressecção de três ou mais corpos vertebrais.

METODOLOGIA: Cinco casos de neoplasia primaria vertebral submetido a espondilectomia por via posterior 
reconstruído com substituição do corpo vertebral e artrodese somente por via posterior são acompanhado 
por longo tempo para avaliar a efetividade de ressecções longas.

RESULTADOS: Cinco casos tempo media de segmento 4-69m, media de 47,2 m, de 12-74a (media 28a) 
;1masculino; 4 femininos. São avaliados, sendo três casos na região torácica e dois na região lombar, um caso 
com cinco corpos, dois de quatro corpos, e dois de três corpos. Em um rodado costela pediculada e 4 sem 
rotações somente a substituição do corpo vertebral. Frankel A, um C. Uma recidiva local ressecada, e livre 
de doença. Consolidação verificada em 4 casos. Sem quebra de material de implante. Sacrifico de raizes 1-2 
em todos os casos. Dois com pseudo hérnia da parede abdominal. Tempo cirúrgico único 1, dois tempos 2, 
três tempos 2 casos. Embolização pre-op 3 casos. 1 caso de fístula esofágica e infecção local. 1 óbito no 4 
mês de segmento.

CONCLUSÕES: A espondilectomia total de mais de um corpo vertebral é passível de realizar e controlar 
a doença e obter a cura, porem sequelas do processo de reconstrução como danos de raizes, necessário 
a retirada da vértebra pode determinar complicações locais mas compatíveis com atividades rotineiras, o 
tempo cirúrgico e sangramentos são barreiras mas não impeditivas do sucesso. O segmento de 4 a mínimo 
foi possível comprovar a possibilidade de sucesso desta técnica no controle local e salvamento da vida.
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ID: 3439
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Claudionor Nogueira Costa Segundo (Hospital Sarah - Brasilia - DF - Brasil), Alex Oliveira de 
Araujo (Hospital Sarah - Brasilia - DF - Brasil), Ricardo de Amoreira Gepp (Hospital Sarah - Brasilia - DF - 
Brasil), Cícero  Ricardo  Gomes (Hospital Sarah - Brasilia - DF - Brasil)

TÍTULO: RESULTADOS CLÍNICOS E RADIOGRÁFICOS DO TRATAMENTO DA
ESCOLIOSE NEUROMUSCULAR COM PARAFUSOS DE S2-ALAR-ILÍACO 
GUIADOS POR NAVEGAÇÃO INTRAOPERATÓRIA.

OBJETIVO: Analisar os aspectos clínicos e radiológicos da técnica do parafuso S2AI em pacientes com 
escoliose neuromuscular submetidos à cirurgia de correção de deformidade da coluna com auxílio de 
navegação intraoperatória em um centro de referência.

METODOLOGIA: O estudo compreende uma análise retrospectiva de prontuários de pacientes que foram 
submetidos a cirurgia de correção de escoliose neuromuscular com técnica S2-alar-ilíaco entre o período de 
janeiro de 2017 até março de 2020. Foram coletadas e analisadas as informações clínicas da evolução pós-
cirúrgica intra-hospitalar e ambulatorial, como também de imagens realizadas no controle pós-operatório 
desses pacientes. Foram analisadas as radiografias e tomografias realizadas no pré-operatório, pós-operatório 
imediato e a última radiografia do segmento.

RESULTADOS: Dos 35 pacientes estudados, 18 (51,4%) eram do sexo feminino com média de idade de 
14,9 ± 4,0 anos. A maior parte da amostra (62,9%) apresentava índice de massa corporal na categoria de 
baixo peso. A mielomeningocele foi a principal etiologia, 13 casos (37%), das deformidades neuromusculares. 
Todos os pacientes eram não deambuladores. O tempo médio de seguimento pós-operatório foi de 21,4 
±10,3 meses. A média da curva coronal pré-operatória foi de 100° ± 26,2. No pós-operatório obteve-se 
uma correção média de 55% ± 16,3, com uma média da curva coronal de 44,8°± 19,5 ao final da cirurgia e 
de 45° ± 19,6 ao final do seguimento. A obliquidade pélvica média pré-operatória foi de 27,9°± 10,9, com 
uma taxa de correção de 66,1% ± 27,6, sendo de 8,2° ± 5,4 ao final da cirurgia e de 9,4°± 7,0 ao final 
do seguimento. A média de níveis operados foi de 17,3± 0,7. Todos os 70 parafusos de S2 apresentavam 
diâmetro de 7mm, tendo o parafuso do lado côncavo da curva lombar (local de maior ascensão da pelve) um 
comprimento médio de 75,3 ± 10,1 mm e o do lado convexo da curva lombar um comprimento médio 
de 71,8 ± 14,9 mm, com calibre médio do parafuso de S2AI de 7.02 ± 0.26. O tempo médio de duração 
das cirurgias foi 416 ± 86 min, com estimativa média de sangramento intraoperatório de 921 ± 394,1 ml. 
O tempo de internação hospitalar foi de 21,6 ±10,3 dias. Foi observado infecção de ferida operatória em 3 
casos (8,6%). Houve quebra de haste em 2 casos (5,7%), soltura da haste em 1 caso (2,9%) e quebra do 
parafuso de S2 em 3 casos (8,6%). Não houve casos de fístula liquórica ou de piora do quadro neurológico 
após a cirurgia. A densidade média de parafusos da amostra foi de 1.3 ± 0.2 parafusos por nível e a densidade 
média na coluna lombossacra de 1,5 ± 0,2.) Em todos esses casos foi utilizada a navegação intraoperatória 
para instrumentação.
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CONCLUSÕES: Os dados sugerem que a navegação intraoperatória pode contribuir com a diminuição 
da taxa de complicações relacionadas ao parafuso de S2AI, além disso, que o comprimento deste parafuso 
aparenta ter uma relevância significativa na manutenção da correção ao longo do seguimento. 

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/EZ8QdIvy7c9qRW00rlsY76YKpD74.docx 
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ID: 3440
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Cristiano Magalhães Menezes (Instituto Columna - Belo Horizonte - MG - Brasil), Abner Fiorese 
Bissoli (Instituto Columna - Belo Horizonte - MG - Brasil), khave khajavi (Georgia Spine & Neurosurgery 
Center - Estados Unidos), Brett A Braly (The Spine Clinic of Oklahoma City - Estados Unidos), J. Alex Thomas 
(Atlantic Neurosurgical and Spine Specialists - Estados Unidos)

TÍTULO: SPINAL ALIGNMENT COMPARISON FOR LATERAL VERSUS SUPINE L5-S1 
ALIF IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH DEGENERATIVE CONDITIONS OF THE 
LUMBAR SPINE

OBJETIVO: The objective of this multicenter, retrospective study was to assess differences in spinopelvic 
parameters (lumbar lordosis, segmental lordosis, restoration of disc space height, and reduction of 
spondylolisthesis (when present)) following L-ALIF as compared to S-ALIF at L5 S1.

METODOLOGIA: Radiographs from 479 consecutive patients who underwent L5-S1 L-ALIF (n=317) or 
S ALIF (n=162) for degenerative lumbar conditions were included. Patients treated at L4-5 and above with 
other single-position interbody fusion and posterior fixation techniques were included in the analysis. Lumbar 
lordosis, L5-S1 segmental lordosis, L5-S1 disc space height, and reduction of L5-S1 spondylolisthesis were 
measured on preoperative and postoperative lateral X-ray images. Of the 479 patients included in this study, 
276 (58%) patients were female, the mean age at surgery was 56.9 years, and the mean body mass index 
was 29.5 kg/m2.

RESULTADOS: From preoperative to postoperative, mean lumbar lordosis improved by 5.0° and 4.9° in L 
ALIF and S ALIF groups, respectively (p=0.874). Over the same period of time, the mean L5-S1 segmental 
lordosis also improved by 6.4° and 4.9° in L-ALIF and S ALIF groups, respectively (p=0.1149). The L5-S1 
disc space height also increased from preoperative to postoperative by 6.5 mm and 6.3 mm in L-ALIF and 
S-ALIF groups, respectively (p=0.596) and the spondylolisthesis slip reduced by 1.4 mm and 2.2 mm in L 
ALIF and S ALIF groups, respectively (p=0.146).

CONCLUSÕES: The results of this study show that L5-S1 ALIF in both lateral and supine positions led to 
postoperative improvement in segmental lordosis, overall lumbar lordosis, restoration of disc space height 
at L5 S1, and reduction of spondylolisthesis. Overall improvement in radiographic outcomes following both 
L-ALIF and S-ALIF procedures suggests that L-ALIF appears to be a reasonable alternative to S-ALIF for 
L5 S1 interbody fusions. Further, these results suggest that single-position techniques (e.g., XLIF and ALIF 
and posterior fixation, all in the lateral position) result in substantially equivalent discal and sagittal alignment 
correction.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/ra6eUx1dpIBYFTOTUOaW0mBBuvf5.docx 
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ID: 3441
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: MANFRYNI FREITAS DA CUNHA FIGUEIREDO (HC - USP RP - RIBEIRÃO PRETO - SP - 
Brasil), HELTON LUIZ APARECIDO DEFINO (HC - USP RP - RIBEIRÃO PRETO - SP - Brasil), HERTON 
RODRIGUES TAVARES COSTA (HC - USP RP - RIBEIRÃO PRETO - SP - Brasil)

TÍTULO: AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE PORTADORES DE 
ESCOLIOSE PEDIÁTRICA

OBJETIVO: Fazer um levantamento do perfil epidemiológico e suas variáveis de 30 pacientes portadores 
de escoliose pediátrica (0-18 anos de idade).

METODOLOGIA: Estudo observacional de 30 pacientes portadores de escoliose pediátrica (0-18 anos de 
idade) atendidos via ambulatorial e interrogados através de questionário estruturado com diversas variáveis 
clínicas, sociais e radiológicas (idade, sexo, etiologia e classificação da curva, magnitude e progressão da 
deformidade, tempo de espera para consulta e tratamento no centro de referência).

RESULTADOS: Foi observado dentro as variáveis o predomínio da escoliose idiopática do adolescente, 
sexo feminino, raça branca/parda, curvas estruturadas, indicação de tratamento cirúrgico.

CONCLUSÕES: A escoliose idiopática na população pediátrica segue sendo um dos principais motivos de 
atendimento nesta faixa etária. Traçar um perfil epidemiológico dos pacientes auxilia no diagnóstico, adequação 
na lista de espera e melhor condução dos casos tratados de forma conservadora ou cirúrgica.
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ID: 3442
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Cristiano Magalhaes Menezes (Insituto Columna/Biocor Instituto/Hospital Vila da Serra - Belo 
Horizonte - MG - Brasil), Gabriel Carvalho Lacerda (Insituto Columna/Biocor Instituto/Hospital Vila da Serra 
- Belo Horizonte - MG - Brasil), Luciene Mota Andrade (Hospital Vera Cruz - Belo Horizonte - MG - Brasil)
Instituições do Trabalho: Instituto Columna - Belo Horizonte - MG - Brasil

TÍTULO: MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE SURGICAL CORRIDOR IN THE 
ANTERIOR TO PSOAS APPROACH: AN MRI STUDY IN THE BRAZILIAN POPULATION.

OBJETIVO: Advances in spinal surgical techniques and surgical instruments have allowed minimally invasive 
surgical approaches to become a safe alternative to traditional open techniques and often the preferred choice 
for many surgeons. A clear understanding of the anatomical characteristics of the surgical corridor of the 
anterior to psoas, or pre-psoas, approach can be an effective measure to avoid intraoperative complications. 
The aim of this study is to perform a morphometric analysis and explore the characteristics of the surgical 
corridor of the anterior to psoas approach in the Brazilian population.

METODOLOGIA: Two hundred lumbar spine magnetic resonance imaging (MRI) scans were evaluated. 
The exams were chosen randomly from patients who sought medical attention with a complaint of low back 
pain/sciatica between January 2018 and June 2020 in a tertiary center in Brazil. The relationship between 
the left psoas muscle and the abdominal aorta or the left common iliac artery were retrospectively analyzed. 
L2-3, L3-4 and L4-5 axial and sagittal images were studied, and morphometric parameters associated with 
anterior to psoas approach were measured and recorded. The anterior to psoas corridor was defined as 
the shortest distance between the posterolateral aspect of the aorta or inferior vena cava or the nearest iliac 
vessel and the anteromedial aspect of the ipsilateral psoas muscle.

RESULTADOS: There were 104 females and 96 males with a mean age of 49,68±2.04 (range 18–80) 
years. Surgical corridors anterior to psoas at the L2-L5 discs levels were found in most magnetic resonance 
imaging scans studied. The surgical corridor had its largest size at the most cranial level and decreased in size 
until the most caudal level. The mean anterior to psoas distance at the L2-L3 level was 14,17±0.75mm; at 
the L3-L4 level was 12,08±0.77mm and at the L4-L5 level was 9,12±0.77mm. The surgical corridors at all 
levels were found to be larger in older population.

CONCLUSÕES: The anterior to psoas approach can be a good alternative for lumbar intervertebral fusion 
in most Brazilian patients. Elderly population has a larger surgical corridor in the anterior to psoas approach 
and thus is more likely to have an easier access without the need to retract the psoas muscle. As a routine in 
preoperative examination and surgical planning, lumbar MRI has a fundamental importance in preoperative 
evaluation for anterior to psoas approach surgery.
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ID: 3443
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Cristiano Magalhaes Menezes (Instituo Columna/Biocor Instituto/Hospital Vila da Serra - Belo 
Horizonte - MG - Brasil), Gabriel Carvalho Lacerda (Instituto Columna/Biocor Instituto/Hospital Vila da Serra 
- Belo Horizonte - MG - Brasil), Luciene Mota Andrade (Hospital Vera Cruz - Belo Horizonte - MG - Brasil)
Instituições do Trabalho: Instituto Columna - Belo Horizonte - MG - Brasil

TÍTULO: RELEVANT VASCULAR ANATOMY IN ANTERIOR LUMBAR INTERSOMATIC 
FUSION (ALIF) APPROACH: AN MAGNETIC RESONANCE (MRI) STUDY IN THE 
BRAZILIAN POPULATION.

OBJETIVO: Lumbar interbody fusion is a classical surgical method for the treatment of lumbar degenerative 
disease and the ALIF technique has the potential to improve sagittal alignment and restore disc height, while 
indirectly decompressing neural elements by increasing the
foraminal space. Shortcoming of ALIF include the retraction of the iliac vessels (specially left iliac vein), which can 
increase the risk of direct vascular injury or deep venous thrombosis, two of the most feared complications in 
this type of approach. The anatomical localization of the vessels in the L4-L5 and L5-S1 disc space, associated 
with the configuration of the left iliac vein and the presence of adventitious tissues between the vessel and the 
disc are, in conjunction, important information to be considered preoperatively when the surgeon plans the 
ALIF surgery.

METODOLOGIA: This is a retrospective, descriptive study, using data from 200 lumbar MRI of patients 
who sought medical care complaining of low back pain and/or sciatica, between January 2018 and June 2020 
in a tertiary center in Brazil. The images were evaluated in T2 weighting from the lumbar levels L1 to S1 in 
the axial and sagittal sections and were used to make the necessary measurements at the level of the surgical 
window of L5- S1.

RESULTADOS: Two hundred MRI from patients with an average age of 49.68 years, of which 52% were 
female. The distance between the left iliac vein and the right iliac artery in L5-S1 had an average equal to 
27.48mm. The standard deviation of the interiliac measurement in the male population shows that the mean 
varied more among men. Bifurcation of the aorta artery was more frequent on L4, followed by L4-L5 with 
a 25.6%. The confluence of the iliac veins in the inferior vena cava is more frequent on L4 vertebra, then 
L5 in 32.2% of cases. The morphological anatomy of the vessel in this study was divided into 2 groups: oval 
shaped or flat, representing 69% and 31%, respectively. Fatty tissue was evidenced posterior to the vein in 
only 60.5% of patients.

CONCLUSÕES: ALIF approach can be carried out in a large part of the Brazilian population because of lumbar 
vascular anatomy has a tendency to follow a pattern, but it can come together with a variation of the anatomy, 
meaning a preoperative investigation. MRI allowed an effective assessment of the relationship between large 
vessels and the lumbar spine, being able to make a surgical planning and reducing the risk of vascular injury.
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ID: 3445
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Jackson Daniel Sousa Silva (INTO - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Luis Eduardo Carelli Teixeira 
da Silva (INTO - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Alderico Girão Campos de Barros (INTO - Rio de Janeiro - RJ 
- Brasil), Renato Henrique Tavares (INTO - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Felipe Gomes Sousa e Silva (INTO - 
Rio de Janeiro - RJ - Brasil)

TÍTULO: ACESSO LABIOMANDIBULAR E GLOSSOTOMIA EM 
PATOLOGIAS CRANIOCERVICAIS – RECONSTRUÇÃO ESPINHAL

OBJETIVO: A exposição do clivus e da coluna cervical alta deve, idealmente, fornece um campo cirúrgico 
adequado, no qual o cirurgião possa, com segurança, descomprimir e estabilizar a junção craniovertebral 
(JCV). Apresentamos aqui uma série de 4 casos, com revisão narrativa da literatura, nos quais a abordagem 
Labiomandibular com Glossotomia Mediana foi utilizada para o tratamento de patologias da JCV, com o 
objetivo de expor a importância e as indicações de tal acesso

METODOLOGIA: Foi realizada uma análise retrospectiva dos pacientes submetidos a abordagem 
Labiomandibular para diversas patologias. O grupo foi composto de 4 pacientes (2 homens e 2 mulheres) e 
5 abordagens realizadas (1 cirurgia de revisão)

RESULTADOS: A abordagem foi adequada para todos os casos. O clivus foi atingido quando necessário. 
Distalmente C4 foi exposto obtendo-se uma osteossíntese satisfatória. Lateralmente, tivemos uma boa 
visão das margens tumorais e controle vascular da artéria vertebral. Como complicações tivemos infecção 
superficial facilmente tratada; deiscência tardia da parede posterior da faringe e pseudoartrose, ocorridos 
no mesmo paciente. Existem 3 principais técnicas anteriores para o tratamento de lesões do clivus, forame 
magno ou vértebras cervicais superiores. Escolhemos a abordagem Labiomadibular como opção primária, o 
que nos proporcionou uma visão direta do clivus a C3 - C4 caudalmente e um amplo campo cirúrgico. As 
principais vantagens desta abordagem incluem acesso direto a patologia espinhal, plano avascular através da 
rafe mediana e um campo cirúrgico ampliado nas dimensões transversa e sagital.

CONCLUSÕES: Esta abordagem proporciona excelente exposição da junção craniocervical e da coluna 
cervical alta. Nível de evidência -IV.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/YDwKit5V3awkeOEfK44Rt7mCV2l2.pdf 
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ID: 3446
ÁREA: Deformidade no adulto
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Juan Pablo Cabrera (Faculty of Medicine, University of ConcepciónFaculty of Medicine, University 
of Concepción - Chile), Igor Ebert Cechin (INTO - RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil), Alderico Girao Campos 
Barros (INTO - RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil), Luis Eduardo Carelli Teixeira Silva (INTO - RIO DE JANEIRO 
- RJ - Brasil) Instituições do Trabalho: Faculty of Medicine, University of Concepción - Chile,INTO - 
RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil

TÍTULO: DISTRAÇÃO FACETÁRIA UNILATERAL COM ESPAÇADOR NA COLUNA 
CERVICAL SUBAXIAL PARA TRATAMENTO DE DEFORMIDADE CORONAL FIXA DA 
JUNÇÃO CRÂNIO-VERTEBRAL

OBJETIVO: O tratamento padrão para deformidades coronais fixas da junção crânio-vertebral consiste em 
osteotomia da coluna anterior e/ou posterior associada com instrumentação. No entanto, este procedimento 
apresenta elevado grau de dificuldade técnica, acarretando alto risco de complicações mesmo em mãos 
experientes. O presente estudo tem por objetivo demonstrar a utilidade de um tratamento alternativo para 
estas patologias, através da distração facetária unilateral na coluna cervical subaxial com uso de um espaçador 
(Unilateral Spacer Distraction – USD), promovendo realinhamento coronal e fusão.

METODOLOGIA: Estudo retrospectivo de pacientes com deformidade coronal fixa da junção crânio-
vertebral com etiologias distintas, tratados com USD no lado côncavo associada com osteotomia da coluna 
posterior (Posterior Column Osteotomy - PCO) no lado convexo da coluna cervical subaxial. Foram coletados 
dados demográficos e radiológicos, com ênfase especial na mensuração dos parâmetros clínicos e radiológicos 
do alinhamento coronal da coluna cervical.

RESULTADOS: No período compreendido entre 2012 e 2019, 4 pacientes foram submetidos ao tratamento 
cirúrgico com USD na coluna cervical subaxial, complementado com PCO assimétrico no mesmo nível. As 
causas das deformidades coronais foram congênita, pós-traumática, tuberculose e espondilite anquilosante. 
O nível em que foi realizado USD foi C2-C3 em 3 pacientes e C3-C4 em 1. Ocorreu uma lesão iatrogênica 
da artéria vertebral durante dissecção e distração facetaria, em que o paciente desenvolveu síndrome de 
Wallenberg com recuperação parcial no acompanhamento pós-operatório. 

CONCLUSÕES: A realização de USD na concavidade com PCO unilateral na convexidade da coluna 
cervical subaxial é um tratamento alternativo para deformidades coronais fixas da junção crânio-vertebral de 
diferentes causas.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/2ughJkHSf0JmIthzmcGkXVFRphs0.pdf 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/KywbVsk3exK0BNOe2paEdWmLlPx8.pdf 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Nz3A9wVIPfWo0eawDaLUtJAEkit2.pdf 



173

TRABALHOS CIENTÍFICOS - 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE COLUNA

ID: 3447
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: ANDRÉ DE SÁ (SANTA CASA BELO HORIZONTE - BELO HORIZONTE - MG - Brasil), 
ENGUER BERALDO GARCIA (SANTA CASA - BELO HORIZONTE - MG - Brasil)

TÍTULO: ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE E SIMILARES: NOVA 
FERRAMENTA PARA MEDIR O PLANO CORONAL

OBJETIVO: Criar um método para mensurar o plano coronal global da coluna vertebral, denominado 
Ângulo Sacro Clavicular (ASC).

METODOLOGIA: Testou-se essa ferramenta estudando, retrospectivamente, 46 pacientes portadores de 
escoliose idiopática, que se submeteram às fixações curtas, apicais, únicas ou múltiplas. Usou-se instrumental 
terceira geração, avaliando o ASC no pré e pós-operatório, os quais foram comparados com outro grupo de 
46 pacientes, abordados com a técnica tradicional.
Para mensurar o ângulo, executa-se uma linha na base do sacro, realiza uma segunda linha central perpendicular 
a primeira na extensão proximal da coluna. Executa-se uma terceira linha passando nos pontos de encontro 
superiores das clavículas com as duas segundas costelas formando dois ângulos, mensura-se o maior. Portanto, 
os graus excedentes a 90° são os valores do ASC.

RESULTADOS: Os pacientes pertencentes ao método de fixação tradicional apresentaram uma mediana 
de 3,0° referente ao ASC no pré-operatório. No pós-operatório, a mediana manteve-se em 3°, portanto 
houve uma redução de 0%. Os pacientes pertencentes ao método de fixação curta, apical, única ou múltipla 
apresentaram no pré-operatório a mediana de 6°, no pós-operatório de 1°, redução de aproximadamente 
83% no pós-operatório.

CONCLUSÕES: O grupo abordado com instrumentação curta, apical, única ou múltipla, apresentou uma 
redução de aproximadamente 83% no pós-operatório em relação ao pré-operatório. A diferença entre o 
pré e o pós-operatório foi considerada estatisticamente significativa. Nível de Evidência II; Retrospectivo.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/BKdd69c1aOw0ucQBUdUZNqU9WrC1.pdf 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/68mI2QiqweswwjBKRgFkGKfCi2u8.pdf 
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ID: 3448
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Julia Pereira Monroe (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UBERABA 
- MG - Brasil), Letícia da Silva Paula (Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UBERABA - MG - Brasil), 
Leonardo Franco Pinheiro Gaia (Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UBERABA - MG - Brasil), 
Anderson Alves Dias (Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UBERABA - MG - Brasil), Andréa Licre 
Pessina Gasparina (Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UBERABA - MG - Brasil)
Instituições do Trabalho: Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UBERABA - MG - Brasil

TÍTULO: Efeitos de um protocolo de exercícios específicos sobre equilíbrio sagital 
de adolescentes de EIA apresentados no modelo de telereabilitação

OBJETIVO: Avaliar os efeitos de um protocolo de exercícios específicos de auto correção, no equilíbrio 
sagital de adolescentes com escoliose idiopática conduzidos no modelo de telereabilitação. 

METODOLOGIA: Estudo longitudinal com cinco adolescentes, voluntárias, acompanhadas em um serviço 
de coluna, de hospital público, com TCLE assinado pelos responsáveis e aprovação no Comitê de Ética. 
O protocolo de intervenção foi aplicado no período de 8 semanas com um atendimento semanal de 40 
minutos com o uso de exercícios específicos de auto correção. A avaliação foi realizada antes e ao término 
de 8 semanas de intervenção fisioterapêutica, por telereabilitação. Os desfechos avaliados foram o ângulo de 
Cobb e o equilíbrio sagital: incidência pélvica, inclinação sacral e balanço pélvico.

RESULTADOS: A partir da análise estatística dos desfechos, houve diferença estatisticamente significativa 
a favor da avaliação final dos desfechos, com atenção para análise do “d de Cohen” da magnitude do efeito, 
da proposta, o qual foi possível quantificar efeitos de baixa magnitude para a mudança do ângulo de Cobb, 
refletindo, apesar de baixo efeito na ação interventora, a ocorrência de ação de retardo na progressão 
angular rotacional, na condição de retardo da angulação e efeito de moderada e grande magnitude para 
realinhamento dos três ângulos do equilíbrio sagital. 

CONCLUSÕES: Houve retardo na progressão na curva e aquisição de alinhamento para o equilíbrio 
sagital em adolescentes com escoliose idiopática adolescente, com o uso de exercícios específicos de auto 
correção guiados por telereabilitação representando uma estratégia efetiva de intervenção para profissionais 
no enfrentamento da EIA. 

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/mhxPotIQj4Pk4e3Ej9CSEw1ANBV9.docx 
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ID: 3449
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: LUIZ CLAUDIO LACERDA RODRIGUES (FACULDADE SANTA MARCELINA - SÃO PAULO 
- SP - Brasil), FERNANDA ANDREIA MINUTTI NAVARRO (HOSPITAL SANTA MARCELINA - SÃO PAULO 
- SP - Brasil), RODRIGO YUITI NAKAO (HOSPITAL SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: FACULDADA SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP - Brasil,HOSPITAL 
SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP - Brasil

TÍTULO: INCIDÊNCIA DE CERVICALGIA EM ALUNOS DE MEDICINA DA 
FACULDADE SANTA MARCELINA

OBJETIVO: Objetivo Principal
Determinar a incidência, mediante corte transversal, avaliar o impacto pessoal e a busca por cuidados de saúde 
relacionados à dor cervical nos estudantes de medicina de uma faculdade de São Paulo, além disso, criar uma 
base estatística de dados sobre a dor cervical nestes graduandos, com a finalidade de, futuramente, determinar 
possíveis medidas de intervenção para prevenir a dor e melhorar a qualidade de vida dos estudantes. 
Objetivos Secundários
• Investigar a correlação entre postura da cabeça, intensidade da dor e índice de incapacidade cervical – neck 
disability index (NDI), versão traduzida para o português: índice de disfunção relacionado ao pescoço (IDRP);
• Avaliar quanto aos fatores de risco em cada aspecto da vida da pessoa.

METODOLOGIA: Foi aplicado um questionário na polução de estudantes de medicina da FASM – Campus 
Itaquera. Esse questionário continha questões gerais e relacionadas à cervicalgia e assistência médica prévia 
(como idade, gênero, curso, se já realizou alguma cirurgia, se fez tratamento para dor cervical), totalizando 
15 questões. No mesmo questionário continham 15 questões referentes ao Índice de Disfunção em Relação 
ao Pescoço (IDRP), a escala visual analógica de dor (EVA) e o questionário de Oswestry com 10 questões. 
A escala EVA possui 10 cm com as indicações de ausência de dor à pior sensação de dor que sentiu (dor 
incapacitante) que devem ser assinalados com traço vertical mais próximo da intensidade da dor referida. 
A EVA é instrumento simples e confiável para avaliar a dor, tanto em situações de pesquisa, bem como, no 
cotidiano clínico. O IDRP é um questionário com dez itens, elaborado para avaliar a incapacidade e a dor na 
região da coluna cervical, será aplicada a versão validada para a língua portuguesa. 

RESULTADOS: O questionário utilizado continha dados gerais, dados sobre cervicalgia, o índice de disfunção 
cervical, dados sobre lombalgia e o índice de Oswestry. Nesta análise, utilizaremos apenas as primeiras 3 partes. 
Nos dados gerais, como demonstrado na Tabela A à seguir, notou-se que, dos participantes que afirmam já 
ter tido dor no pescoço, ou seja, 295 pessoas, a maioria deles (212) apresentavam com idade entre 21 a 25 
anos. Além disso, a grande maioria dos que já apresentaram dor no pescoço é do gênero feminino (219). A 
maior incidência de dor cervical é em pessoas com 60kg (20 pessoas das 295 que já apresentaram dor no 
pescoço) e 1,7m (32 pessoas das 295 que já apresentaram dor no pescoço). 
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CONCLUSÕES: Após aplicação de extenso questionário em acadêmicos de Medicina da Faculdade Santa 
Marcelina ficou evidente a ampla incidência da cervicalgia. Observou-se também que, embora discreta, a 
prática de exercícios físicos ajuda a reduzir a incidência da cervicalgia, embora entre os atletas o surgimento da 
dor cervical costuma ser pós treino, o que pode ter relação com má postura. Além disso, pode-se observar 
que essa patologia tem grande relação com o uso de smartphones e notebooks tanto entre atletas, quanto 
não atletas.
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ID: 3451
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: ANDERSON ALVES DIAS (Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UBERABA - MG - 
Brasil), LEONARDO FRANCO PINHEIRO GAIA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 
- UBERABA - MG - Brasil), DANIEL ALMEIDA SIQUEIRA (UNIVERSIDADE DE UBERABA - UBERABA - MG 
- Brasil), RODRIGO BERNARDI COLOMBERO (UNIVERSIDADE DE UBERABA - UBERABA - MG - Brasil), 
ANDREA LICRE PESSINA GASPARINI (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UBERABA 
- MG - Brasil), ISABEL AP PORCATTI DE WALSH (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 
- Uberaba - MG - Brasil), DERNIVAL BERTONCELLO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO - 
UBERABA - MG - Brasil)
Instituições do Trabalho: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UBERABA - 
MG - Brasil

TÍTULO: PREVALÊNCIA DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE 
EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA

OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi realizar levantamento sobre a prevalência de escoliose em estudantes 
de um município representativo de uma cidade de médio porte. 

METODOLOGIA: Através de um estudo transversal de Janeiro a Fevereiro de 2020 realizado em escola 
municipal mediante assinatura de termo de consentimento livre esclarecido foi realizado avaliação clínica dos 
estudantes através da mensuração de gibosidade, triângulo de talhe e avaliação radiográfica quando alteração 
clínica detectada. Os dados foram analisados por meio do teste do qui-quadrado.

RESULTADOS: Na amostra avaliada foi observado que 3,6% dos estudantes apresentavam escoliose dado 
que está de acordo com a literatura mundial. Foi observado ainda, que quando comparado a população 
masculina e feminina escoliótica havia uma diferença significativamente estatística sendo mais prevalente no 
sexo feminino.

CONCLUSÕES: Este estudo possui impacto social, uma vez que desperta em crianças e jovens a importância 
do cuidado à saúde e, concomitantemente, aproxima profissionais de saúde, residentes e acadêmicos, a um 
ambiente que não faz parte da pratica profissional habitual, a escola. 

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/A2xqpgm0Wiv9iLn5nY2Ewacwb5G0.docx 
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ID: 3454
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: CARLOS EDUARDO GONÇALES BARSOTTI (HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL DE SÃO APULO - SÃO PAULO - SP - Brasil), RÉJELOS CHARLES AGUIAR LIRA (HOSPITAL DO 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - Brasil), RODRIGO MANTELATTO 
ANDRADE (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - Brasil), ALEXANDRE PENNA TORINI 
(UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP - Brasil), ANA PAULA RIBEIRO (UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - Brasil) Instituições do Trabalho: HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - Brasil

TÍTULO: L5 RADICULOPATHY AFTER FORMAL REDUCTION OF HIGH-GRADE 
SDSG TYPE 5 AND 6 L5-S1 ISTHMIC SPONDYLOLISTHESIS WITH 2-YEAR FOLLOW-UP.

OBJETIVO: Surgery is the main treatment for patients with high-grade L5-S1 isthmic spondylolisthesis, which 
can result in neurologic complications, but little is known about its clinical course. The present study evaluated 
the presence of L5 radiculopathy in high-grade L5-S1 spondylolisthesis in adults in pre- and postoperative 
periods and after a 2-year follow-up.

METODOLOGIA: A series of 16 patients who underwent reduction and instrumented fusion for high-
grade 5 and 6 spondylolisthesis between 2018 and 2019 were retrospectively evaluated in the pre- and 
postoperative periods as well as after 6 weeks, 3 months, 6 months, and 1 and 2 years of follow-up. Clinical 
and surgical data on possible neurological complications of L5 radiculopathy were prospectively collected.

RESULTADOS: The age was 20.1 6 12.0 years, and preoperative L5-S1 slip was 89.0%. Five patients 
presented motor deficit in the preoperative period. In the immediate postoperative period, 9 patients (56%) 
experienced motor deficits or worsening of the preoperative condition. At the 6-week follow-up, only 1 
patient showed resolution of the motor deficit.
Three patients presented healed motor deficits after 3 months, and 1 patient demonstrated a healed L5 
motor radiculopathy after 6 months. At the 1-year follow-up, only 1 patient exhibited an L5 radiculopathy 
motor deficit, and at the 2-year follow-up, none of the patients exhibited an L5 radiculopathy motor deficit.

CONCLUSÕES: L5 radiculopathy was frequent in the preoperative period and increased after reduction 
and instrumented fusion of high-grade L5-S1 spondylolisthesis in the postoperative period and in the 6-week 
follow-up. Three and 6 months after the surgery, there were consecutive motor improvements. After 2 years 
of follow-up, no patients showed neurological deficit of L5 radiculopathy.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/RPX8YJbi42BjkXRTN9uLk2Q7uxt8.pdf 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/0QsSm6gl1kVpBSO7oxcNZSlI76h2.JPG 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/uvoVU4srq2hqaVUmFsLGYn5qcUf5.JPG 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/5CSI5Ff6Lp5bXl7qgykOwrTULmT0.JPG   
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ID: 3456
ÁREA: Deformidade no adulto
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Igor Moura Mota (Instituto de Assistência Médica do Hospital do Servidor Público Estadual 
de São Paulo-IAMSPE - São Paulo - SP - Brasil), Carlos Eduardo Gonçalves Barsotti (Instituto de Assistência 
Médica do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo-IAMSPE - São Paulo - SP - Brasil), Rodrigo 
Mantelatto Andrade (Universidade de São Paulo-USP - São Paulo - SP - Brasil), Alexandre Penna Torini 
(Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Ciência da Saúde, Universidade Santo Amaro, Faculdade de 
Medicina - São Paulo - SP - Brasil), Ana Paula Ribeiro (Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Ciência da 
Saúde, Universidade Santo Amaro, Faculdade de Medicina - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Instituto de Assistência Médica do Hospital do Servidor Público Estadual de 
São Paulo-IAMSPE - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NAS CIRURGIAS DE 
CORREÇÃO DE ESCOLIOSE NO BRASIL: UM ESTUDO COORTE LONGITUDINAL

OBJETIVO: Avaliar os impactos da pandemia da COVID-19 sobre as cirurgias de correção da escoliose no 
Brasil.

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de coorte longitudinal, configurando uma série temporal. Os 
dados foram extraídos entre os anos de 2019 e 2020, do sistema TABNET - DATASUS, uma plataforma que 
disponibiliza informações e estatísticas online do Sistema Único de Saúde (SUS) de todo o país. No DATASUS, 
selecionou-se a opção de produção hospitalar, caracterizado pelo Sistema de Informação Hospitalar (SIH). 
Foram selecionados todos os procedimentos relacionados a tratamento cirúrgico de deformidade da coluna 
(via posterior) em oito ou mais níveis, realizados, de forma a refletir o panorama de cirurgias eletivas para 
correção da escoliose e seus custos totais e de internação hospitalar dos pacientes. 

RESULTADOS: Houve redução estatisticamente significativa no número de procedimentos, com redução 
de 40,9%. Os custos se elevaram em 5,9%, porém, o tempo de internação permaneceu estável, com uma 
média de 7-8 dias. 

CONCLUSÕES: As restrições impostas pela pandemia de COVID-19 reduziram drasticamente a realização 
de cirurgias de correção de escoliose, prolongando o sofrimento de seus portadores e prejudicando a formação 
de cirurgiões na área no ano de 2020. Quando estes pacientes foram promovidos a cirurgia, o período de 
internação se manteve similar entre os anos de 2019 e 2020.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/LdEWQ7IGfa0cX16wmq3iCwqzeq13.pdf 
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ID: 3459
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Vinicius NOGUEIRA Toledo (USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), HERTON RODRIGO TAVARES 
COSTA (USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), VITOR REGATIERI CASAGRANDE (USP - Ribeirão Preto - SP 
- Brasil), LEONARDO RIBEIRO NASCIMENTO (USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), ROBSON CRUZ 
OLIVEIRA (USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), THALES Vinicius GONÇALVES (USP - Ribeirão Preto - SP 
- Brasil), MANFRYNI Vinicius FREITAS (USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), ANDRE PEREIRA ALVES (USP - 
Ribeirão Preto - SP - Brasil), HELTON LUIZ APARECIDO DEFINO (USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: USP - RIBEIRÃO PRETO - Ribeirão Preto - SP - Brasil

TÍTULO: COMPLICAÇÕES DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS 
METÁSTASES VERTEBRAIS

OBJETIVO: Avaliar as complicações do tratamento cirúrgico no grupo de pacientes com metástase da 
coluna vertebral, compressão epidural e submetidos ao tratamento cirúrgico. 

METODOLOGIA: Trata-se de estudo retrospectivo comparativo (nível de evidência III), que avaliou 96 
pacientes com metástase da coluna vertebral, submetidos ao tratamento cirúrgico. As complicações intra e 
pós-operatórias foram obtidas dos prontuários dos pacientes e correlacionadas com características clínicas: 
tipo de tumor, localização do tumor, déficit neurológico, idade, número de vértebras acometidas, escala de 
Tokuhashi, escala de Tomita, escala de performance de Karnofsky e tipo de abordagem. 

RESULTADOS: As complicações do tratamento cirúrgico foram observadas em 29 (30,20 %) pacientes. A 
infecção da ferida operatória foi a complicação mais frequente e observada em 15% dos pacientes.

CONCLUSÕES: O tratamento cirúrgico das metástases da coluna vertebral apresenta complicações em 
cerca de 30% dos pacientes, e a sua ocorrência deve ser considerada na elaboração do tratamento frente 
aos riscos e benefícios para a obtenção dos objetivos do tratamento.
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ID: 3462
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: RÉJELOS CHARLES AGUIAR LIRA (HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SÃO 
PAULO - SP - Brasil), CARLOS EDUARDO GONÇALES BARSOTTI (HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL - SÃO PAULO - SP - Brasil), CARLOS AUGUSTO BELCHIOR BITENCOURT JUNIOR 
(HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SÃO PAULO - SP - Brasil), ANA PAULA RIBEIRO 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - Brasil) Instituições do Trabalho: HOSPITAL 
DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SÃO PAULO - SP - Brasil

TÍTULO: ANÁLISE DOS PARÂMETROS ESPINO-PÉLVICOS APÓS TRATAMENTO 
CIRÚRGICO DE ESPONDILOLISTESES GRAU 5 E 6 POR ABORDAGEM POSTERIOR: 
SEGUIMENTO DE DOIS ANOS.

OBJETIVO: : Avaliar os parâmetros radiográficos para o equilíbrio sagital de pacientes com espondilolisteses 
ístmicas de alto grau, pré e pós-cirúrgico, utilizando apenas abordagem posterior (TLIF e parafusos pediculares), 
ao longo de dois anos consecutivos. 

METODOLOGIA: Uma série de 16 pacientes foram avaliados. Radiografias panorâmicas em perfil 
anteroposterior e lateral em ortostase foram avaliadas no período pré-operatório e após dois anos da redução 
e fixação da espondilolistese utilizando a técnica de redução e fixação com TLIF e parafusos pediculares (via 
posterior). Os parâmetros radiográficos avaliados foram: Incidência Pélvica (IP), Versão Pélvica (VP), Inclinação 
Sacral (IS), Lordose Lombar (LL) e Equilíbrio Sagital Vertical (EVS). 

RESULTADOS: A média de idade foi de 20,1±12,0 anos, sendo 87,5% mulheres e 12,5% homens. 
A média de deslizamento L5-S1 pré-operatório foi de 89,0%, treze pacientes foram classificados como 
SDSG 5 e três pacientes como SDSG 6. A IP média foi de 69,75°. Os valores médios de IS, VP e LL pré-
operatórios foram respectivamente 39,1°; 30,6°; e 60,4°. Após dois anos do tratamento cirúrgico, houve 
melhora radiográfica significativa com aumento do IS (50,5°, p<0,012), e diminuição do VP (19,3°, p< 
0,001). A LL não mostrou significância. O deslizamento L5-S1 foi corrigido em 22,1% (p=0,010), e os 
pacientes alcançaram um melhor equilíbrio sagital espinopélvico.

CONCLUSÕES: Os parâmetros sagitais foram restabelecidos após dois anos da correção cirúrgica por 
artrodese utilizando apenas via posterior (TLIF e parafusos pediculares) em indivíduos com espondilolisteses 
grau 5 e 6. 

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/J5rK6UrYzS4ye6PkardPJZfDoLU3.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/GPN3l7aRXGdYhxuxOqpl5izUxB88.JPG 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/jL2PF6CQHlmohPjxlSQWWWUeULR7.JPG 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/9bjL6h0Ly8LNeztNGmUZFkGjazt5.JPG   
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ID: 3464
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Alderico Girão Campos de Barros (INTO - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Pedro Paschoal Cassapis 
Cardoso Afonso (INTO - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Juan Pablo Cabrera (Hospital Clínico Regional de 
Concepcion - Chile), Luis Eduardo Carelli Teixeira da Silva (INTO - Rio de Janeiro - RJ - Brasil)
Instituições do Trabalho: INTO - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DAS COMPLICAÇÕES MECÂNICAS ENTRE 
ALOENXERTO ESTRUTURAL E GAIOLA DE TITÂNIO UTILIZADOS PARA SUPORTE 
ANTERIOR DA COLUNA NA TUBERCULOSE VERTEBRAL.

OBJETIVO: Avaliar os resultados e comparar as complicações mecânicas entre os pacientes que utilizaram 
aloenxerto estrutural (AE) e gaiola de titânio (GT) para substituição do corpo vertebral no manejo tuberculose 
em segmentos torácico e lombar.

METODOLOGIA: Estudo longitudinal, com base na avaliação retrospectiva de prontuários de pacientes 
admitidos em um serviço quaternário, em amostragem por conveniência consecutiva, entre novembro de 
2012 e julho de 2021, operados pela mesma equipe cirúrgica. Foram incluídos todos os pacientes com 
diagnóstico histopatológico confirmado de tuberculose vertebral em que foi realizada cirurgia de vertebrectomia 
objetivando descompressão, desbridamento e correção de deformidade. A substituição dos corpos vertebrais 
realizada com AE ou GT contendo enxerto autólogo seguido de artrodese posterior, de pelo menos dois 
níveis acima e dois níveis abaixo do suporte estrutural, com parafusos pediculares.

RESULTADOS: Foram selecionados 22 casos de tuberculose vertebral tratados cirurgicamente com 
substituição do corpo vertebral, sendo 10 (45,5%) pacientes do sexo masculino e 12 (54,5%) do sexo 
feminino. O seguimento pós-operatório médio foi de 52,7 meses. Em 17 pacientes (grupo A) foram utilizadas 
as GT contendo autoenxerto, enquanto nos outros 5 pacientes (grupo B), foram utilizados AE de banco de 
tecidos. A mediana da idade do grupo A foi 32,1 (IQ 8,78 - 58,65), enquanto no grupo B foi 5,2 (IQ 3,89 - 
11,19). Não houve diferença estatística no número de vértebras ressecadas (p = 0,05), quantidade de níveis 
instrumentados (p = 1,0) e correção do valor angular nos planos coronal e sagital pelo método de Cobb. 
Não houveram casos de subsidência, quebra ou deslocamento do AE ou GT até a último seguimento pós-
operatório. No grupo A foram encontrados quatro casos de quebra das hastes metálicas, um caso de falha 
juncional proximal e três casos de infecção de ferida operatória que evoluíram bem após desbridamento e 
antibioticoterapia.

CONCLUSÕES: O aloenxerto estrutural e as gaiolas de titânio preenchidas com osso autólogo para o 
suporte anterior da coluna e substituição de corpos vertebrais no tratamento da tuberculose mostraram 
resultados semelhantes na correção pós-operatória, com taxas de complicações mecânicas pós-operatória 
semelhantes (p = 1,0). Estudos futuros, com maior casuística e seguimento são necessários para avaliar a 
quebra de hastes.
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ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/I8EC94y7xAq07aVZh5e5TB2UC8T4.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/SBMplkGfRgXG8civHr5UUGXjFJP3.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/31AktjFpZwKdO9egMDgMAt0FpDH7.png  
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ID: 3465
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Murilo Alexandre (Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), William 
Zarza (Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Rodrigo Góes Medéa Mendonça 
(Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Alberto Ofenhejm Gotfryd (Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Maria Fernanda Silber Caffaro (Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Robert Meves (Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - São Paulo 
- SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: PERFIL DE PACIENTES COM TUMOR DE COLUNA OPERADOS 
EM HOSPITAL NÃO ONCOLÓGICO. ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

OBJETIVO: Realização de um estudo epidemiológico analítico a fim de compreender o perfil, tratamento e 
desfecho dos pacientes com tumor na coluna operados em hospital quaternário brasileiro do SUS. 

METODOLOGIA: Foi realizado uma coorte retrospectiva de análise de dados de pacientes internados. Se 
obteve amostragem por conveniência dos pacientes com diagnóstico de tumor na coluna vertebral operados 
nos últimos 5 anos. Foram descritas as características qualitativas avaliadas por frequências absolutas e relativas 
e as características quantitativas por medidas resumo (média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo). 
Foram descritas relações de interesse com uso de tabelas de contingência e verificadas associações entre 
características com uso de testes qui-quadrado ou testes exatos (teste exato de Fisher ou testes da razão de 
verossimilhanças). 

RESULTADOS: Obtida amostra inicial de 156 pacientes, dos quais apenas 92 preencheram critérios de 
elegibilidade. A média etária foi de 56,1 anos (±14,7), com mediana de 58,5 anos (17; 81). Não houve 
diferença expressiva entre sexos, com 48 homens (52,2%) e 44 mulheres (47,8%). Os tipos de tumores 
organizados nos três grupos propostos apresentaram 19 Mielomas múltiplos (20,7%), 62 metástases (67,3%) 
e 11 outros tumores (12%). A maioria dos pacientes apresentou dor lombar/cervical moderada (50%) e 
perna/braço ausente/leve (80,4%). O status neurológico aferido através do score ASIA teve distribuição de 
A = 5,4%, B = 22,8%, C = 26,1%, D = 35,9%, E = 9,8%. O Karnofsky foi mais expressivo na faixa de 
50 a 70 (performance média) com 65,2%. A maioria dos pacientes (55,6%) foi classificada dentro do Score 
SINS na faixa indeterminada. O período de internação total obteve média de 22,8 ± 18 dias, com mediana 
de 17 dias (0; 95). O período de internação pré-operatório teve média de 11,9 ± 9,2 dias e mediana de 10 
dias (0; 46), enquanto o período de internação pós-operatório teve média de 10,9 ± 14 dias e mediana de 
6 dias (0; 80). Ao avaliar a escala de performance de Karnofsky segundo características de interesse, tem-se 
menores valores conforme pior ASIA (p < 0,001). Não houve correlação estatisticamente significativa entre 
faixa etária, tipo de tumor, SINS e instrumentação com o Karnofsky (p = 0,059, p = 0,090, p = 0,174 e 
0,963 respectivamente). Total de 12 pacientes (13%) faleceram durante a internação. A mortalidade não 
apresentou associação estatisticamente significativa com as características qualitativas avaliadas (p > 0,05). 
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Porém, tempo total de internação e tempo de internação pós-operatório foram estatisticamente maiores nos 
pacientes que foram a óbito (p = 0,002 e p < 0,001 respectivamente). 

CONCLUSÕES: Este estudo traz dados epidemiológicos que permitem melhor compreensão do perfil 
do paciente com tumor da coluna vertebral operado no Sistema Público de Saúde Brasileiro. Os pacientes 
apresentam maior gravidade quando comparados a grandes séries da literatura. Pacientes com maior tempo 
de internação foram a óbito. Novos estudos são necessários para identificar os principais fatores de gravidade 
desses pacientes, bem como a criação de estratégias para triagem e referenciamento dos casos.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/26b2kUni8gxYtcHIf5PREqFRTfR8.tiff 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/YdvyxxUjVM6R5J4oMki0s7uQms50.tiff 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/kmkpQVTGIPQNi4rP66PzQvnrYQP0.tiff  
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ID: 3466
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: ANDERSON ALVES DIAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - Uberaba 
- MG - Brasil), LEONARDO FRANCO PINHEIRO GAIA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO 
MINEIRO - UBERABA - MG - Brasil), MARCOS LAZZARINI (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO 
MINEIRO - UBERABA - MG - Brasil), ANDRÉA LICRE PESSINA GASPARINA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TRIÂNGULO MINEIRO - UBERABA - MG - Brasil), IZABEL AP PORCATTI DE WALSH (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UBERABA - MG - Brasil), DERNIVAL BERTONCELLO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UBERABA - MG - Brasil) Instituições do 
Trabalho: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - Uberaba - MG - Brasil

TÍTULO: QUAL O CONHECIMENTO DE PROFESSORES DE ENSINO 
FUNDAMENTAL SOBRE O TEMA ESCOLIOSE?

OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento dos professores de escola municipal de 
uma cidade de médio porte sobre o tema escoliose. 

METODOLOGIA: Foram entrevistados 126 profissionais por meio de formulário padronizado contendo 
10 perguntas relativas à escoliose. Os dados foram analisados por meio do teste do qui-quadrado. 

RESULTADOS: Na amostra avaliada foi observado que 31% dos entrevistados não sabiam o que é 
escoliose. Dos entrevistados que sabiam o que era escoliose, 89,65% estavam parcialmente corretos quanto 
à sua definição. Apenas 1% apresentou definição correta e 6% uma definição não adequada sobre o tema; 
2% omitiram a resposta; 65,4% não sabem como é feito o diagnóstico de escoliose. Apenas 25.58% dos 
professores que responderam saber como era feito o diagnóstico de escoliose estavam totalmente corretos; 
69,78% estavam parcialmente corretos e 1% incorretos. Quando questionados sobre o que era o teste de 
Adams, 84,9% não sabiam do que se tratava; 57,9% disseram que não é possível identificar escoliose por 
meio de um exame simples em seus alunos em sala de aula. Destes, 86,3% disseram que a dificuldade seria 
pela falta de conhecimento sobre o assunto; 92,1% consideram que é importante uma capacitação sobre o 
diagnóstico de escoliose para identificação precoce em seus alunos; 54% dos entrevistados conhecem alguém 
com escoliose sendo e dos conhecidos, 60,3% são representados por colegas de trabalho ou parentes. 
Apenas 8,82% referiram conhecer algum aluno com escoliose. 

CONCLUSÕES: Este estudo possui impacto social, uma vez que os professores entrevistados não 
apresentavam domínio completo sobre o assunto com dificuldade de definição, sobre como fazer o diagnóstico 
e sobre como proceder com a investigação em alunos em sala de aula. A realização de treinamentos, capacitações 
e inclusão destes no currículo profissional aumentaria o diagnóstico precoce de escoliose nas escolas levando, 
consequentemente, ao tratamento precoce e aumento das chances de sucesso do tratamento. 
ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/2gSqrYSq7OpQ4rkhrfbjB1G3iRR8.docx 
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ID: 3467
ÁREA: Trauma na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Lucas Miotto José (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Pedro Henrique Couri 
(Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), William Zarza Santos (Santa Casa de São Paulo - São 
Paulo - SP - Brasil), Rodrigo Goes Mendonca (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Alberto Off 
Gotfryd (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Maria Fernanda Silber Caffaro (Santa Casa de São 
Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Robert Meves (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: ALINHAMENTO ESPINOPÉLVICO EM PACIENTES COM 
FRATURA TORACOLOMBAR EXPLOSÃO

OBJETIVO: Avaliar o alinhamento espinopélvico em pacientes com fratura toracolombar do tipo exposão 
sem déficit neurológico, tratados de forma não-operatória e operatória em um hospital terciário de referência 
em trauma

METODOLOGIA: Estudo transversal retrospectivo de pacientes com FTE, apenas da região toracolombar, 
de nível único, do tipo A3 e A4 AOSpineτ. Análise de dados clínicos dor lombar (EVA), Escala de Denis, 
qualidade de vida (SF-36), parâmetros radiográficos sagitais (CT, CTL, LL, EVS) e espinopélvicos (IP, VP, IS, 
IP-LL) de pacientes tratados de forma operatória e não-operatória

RESULTADOS: Total de 50 individuos na média de 50 anos de idade, com acompanhamento médio em 
meses de 109 (mínimo de 19 e o máximo de 306). Houve diferença significante entre os tratamentos para 
Denis trabalho (p=0,046) a favor do tratamento não operatório. Não houve diferença significante entre 
os tratamentos para EVA dor lombar e Denis dor (p=0,468 e p=0,623). Não houve diferença significante 
entre os tratamentos em nenhum dos domínios avaliados do SF-36 (p>0,05). Parâmetros radiográficos, não 
se mostraram diferente entre os grupos analisados, porém, todos os parâmetros radiográficos mostraram 
diferença significante entre a população considerada assintomática, com exceção da incidência pélvica 
(P<0,005).

CONCLUSÕES: O alinhamento espinopélvico em pacientes com fratura toracolombar do tipo exposão 
sem déficit neurológico, tratados de forma não-operatória e operatória após acompanhamento mínimo de 
19 meses foi normal, entretanto apresentaram maior média de versão pélvica e de discrepância entre lordose 
lombar e incidência pélvica quando comparado aos valores de referência da população brasileira.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/NHpbS2OXBPT1CkI7biVSpsUPyil5.docx 
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ID: 3468
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: ROMULO PEDROZA PINHEIRO (USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), VINICIUS NOGUEIRA 
TOLEDO (USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), HERTON RODRIGO TAVARES COSTA (USP - Ribeirão 
Preto - SP - Brasil), HELTON LUIZ APARECIDO DEFINO (USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil)

TÍTULO: UNKNOWN PRIMARY TUMOR SITES IN SPINAL METASTASIS

OBJETIVO: The goal of the study was to report the prevalence of spinal metastasis with unknown primary 
tumor, clinical features, treatment results and patient survival

METODOLOGIA: A retrospective evaluation of 103 patients with spinal metastasis and epidural compression, 
who underwent surgical treatment between March 2009 and August 2015. The prevalence of metastatic 
spinal tumor with unknown primary tumor was evaluated, as well clinical features, survival and treatment 
results.

RESULTADOS: Of 103 patients with spinal metastasis and epidural compression, seven patients (6.8%) 
with unknown primary tumor site were identified; five (71.4%) male and two (28.6%) female, with ages 
ranging from 37 to 67 years (50.7 years). The metastasis was located in the thoracic spine in six of the patients 
(85.7%) and in the cervical spine in one (14.3%).The mean survival time was 44.8 days.

CONCLUSÕES: Spinal metastasis with unknown primary tumor was found in 6.8% of patients. The 
prognosis and outcomes were poor, and patients had poor survival rates. 

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/rEjwyPDLOmK9HHMjSfEUBcaKeX41.pdf
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ID: 3469
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: ANDERSON ALVES DIAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - 
Uberaba - MG - Brasil), LEONARDO FRANCO PINHEIRO GAIA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TRIÂNGULO MINEIRO - UBERABA - MG - Brasil), GERMANO SENNA (INSTITUTO COLUMNA - 
BELO HORIZONTE - MG - Brasil), LUCAS MAREGA (INSTITUTO SEM DOR - UBERABA - MG - Brasil), 
DERNIVAL BERTONCELLO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UBERABA - MG 
- Brasil), ANDRÉA LICRE PESSINA GASPARINA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 
- UBERABA - MG - Brasil)
Instituições do Trabalho: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - Uberaba - MG 
- Brasil

TÍTULO: TOTAL VIDEOENDOSCOPIC SURGERY FOR THE TREATMENT 
OF LUMBAR DISC HERNIATION – CASE SERIES 60 PATIENTS

OBJETIVO: The purpose of this study is to retrospectively evaluate the outcomes of patients with symptomatic 
lumbar disc herniations submitted to full endoscopic (transforaminal or interlaminar) treatment.

METODOLOGIA: Sixty consecutive patients, 38 men and 22 women, mean age of 36.2 years, were 
evaluated at 15, 30, 90 and 180 days after surgery through the Oswestry Disability Index (ODI) questionnaire 
and the Visual Analogue Scale (VAS) of axial and lower limbs pain.

RESULTADOS: There was a significant improvement in ODI evaluation of patients when comparing the 
preoperative results with the third and sixth postoperative month (p<0.05), as well as the VAS for preoperative 
axial pain with respect to 15, 30 and 90 days (p<0.05) after surgery, and VAS for preoperative pain in the 
lower limbs with respect to 15, 90 and 180 days postoperatively (p<0.05).

CONCLUSÕES: The full-endoscopic discectomy is an effective procedure which should be considered as 
an alternative to conventional discectomy.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/41pIqLS5Q6llXRSag8YcAGvAfSO7.docx 
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ID: 3470
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Italo Barros Izaias (Hospital Getúlio Vargas - Recife - PE - Brasil), Lucilo Maranhão Neto (Clínica 
Lucilo Maranhão Diagnósticos - Recife - PE - Brasil), André Freire Pereira (Hospital Getúlio Vargas - Recife - 
PE - Brasil), Marcus Costa Ferreira (Hospital Getúlio Vargas - Recife - PE - Brasil), Rodrigo Castro Medeiros 
(Hospital Getúlio Vargas - Recife - PE - Brasil), Luciano Borges Cabral (Hospital Getúlio Vargas - Recife - PE 
- Brasil), Tulio Moura Rangel (Hospital Getúlio Vargas - Recife - PE - Brasil)
Instituições do Trabalho: Hospital Getúlio Vargas - Recife - PE - Brasil

TÍTULO: ESTUDO ANATÔMICO DO POSICIONAMENTO IDEAL DO 
PARAFUSO S2 ILÍACO

OBJETIVO: Avaliar a morfometria da pelve para determinar a trajetória de segurança de introdução do 
parafuso S2-ilíaco, e correlacionar com estudos relatados na literatura para outras populações

METODOLOGIA: Foi realizado um estudo observacional, descritivo, em corte transversal, no qual foram 
analisadas imagens de TC da pelve de indivíduos atendidos em uma clínica radiológica localizada na cidade do 
Recife-PE, no período compreendido entre janeiro de 2015 e dezembro de 2017.
Foram selecionadas as imagens tomográficas de 36 pacientes (18 do sexo masculino e 18 do sexo feminino) 
atendidos aleatoriamente pela clínica radiológica para realização de exames da bacia. Imagens com sinais de 
displasias, malformações congênitas, tumorações ou fraturas do anel pélvico foram excluídas do estudo.
Em todos os casos estudados, foram obtidas imagens tomográficas nos planos para-sagital, axial e coronal, 
com cortes de 1mm, sobre as quais foram mensuradas variáveis morfométricas pré-definidas. Os dados 
coletados foram compilados e apresentados em tabelas, bem como submetidos a tratamento estatístico no 
qual foram descritas as medidas de tendência central, bem como aplicados os testes de Qui-Quadrado de 
Pearson e t-student.
 A fim de definir o planejamento pré-operatório da trajetória de segurança para inserção de parafusos S2AI 
de modo a não violar estruturas neurovasculares e articulares, em cada TC da pelve foi sistematizada a 
identificação das referências estereotáxicas.Figura 1

RESULTADOS: A idade média foi de 63.7 anos, variando de 23 a 96 anos sendo 50% (18/36) mulheres. Todas 
as variáveis morfométricas pélvicas analisadas apresentaram valores semelhantes aos descritos na literatura 
para outras populações (Tabelas 1 e 2). Destes dados, vale ressaltar as médias obtidas: 1- comprimento 
máximo para o parafuso sacro-ilíaco: 10.33cm; 2- espessura da díploe ilíaca: 9,66mm; 3- distância entre PS2AI 
x PIS: 0,75cm; 4- angulação para inserção do parafuso no sentido médio-lateral: 33,99º e 5- angulação para 
inserção dos parafusos no sentido craniocaudal: 29,51º. Foi observado diferença estatisticamente significante 
entre sexos apenas em relação às variáveis: angulação para inserção do parafuso no sentido craniocaudal a 
esquerda e ponto médio da díploe a esquerda.

CONCLUSÕES: O presente estudo sugere que para o estudo anatômico do posicionamento ideal do 
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parafuso S2 ilíaco, deve-se realizar um planejamento com estudo tomográfico a partir da Espinha Ilíaca Ântero 
Inferior, como ponto de partida em direção ao ponto médio da díploe ilíaca, para a medição da trajetória para 
o melhor posicionamento do parafuso S2ilíaco. Ainda pode-se afirmar que, houve diferença estatisticamente 
significante entre os gêneros apenas em relação às variáveis crânio caudal esquerdo e comprimento da tábua 
interna esquerda.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/sQ1xnv206Vm11TfXFoiugAwuyi89.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/3NeXoRdX4VJ5ea2kbR24WMwtLZy6.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/uC6iTiwh6KYQsmq5TeEF8rM1gvy5.docx 
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ID: 3471
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: FERNANDO BALSIMELLI (SANTA CASA DE SÃO PAULO - SAO PAULO - SP - Brasil), LUCAS 
SEABRA FERNANDES (SANTA CASA DE SÃO PAULO - SAO PAULO - SP - Brasil), WILLIAM ZARZA SANTOS 
(SANTA CASA DE SÃO PAULO - SAO PAULO - SP - Brasil), RODRIGO GOES MEDEA MENDONÇA 
(SANTA CASA DE SÃO PAULO - SAO PAULO - SP - Brasil), ALBERTO OFENHEJM GOTFRYD (SANTA 
CASA DE SÃO PAULO - SAO PAULO - SP - Brasil), MARIA FERNANDA SILBER CAFFARO (SANTA CASA 
DE SÃO PAULO - SAO PAULO - SP - Brasil), ROBERT MEVES (SANTA CASA DE SÃO PAULO - SAO 
PAULO - SP - Brasil)

TÍTULO: AVALIAÇÃO FUNCIONAL E RADIOGRÁFICA DE PACIENTES QUE EVOLUÍRAM 
COM INFECÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO POSTERIOR DA COLUNA TORÁCICA 
E LOMBAR.

OBJETIVO: Este trabalho visa, mediante aplicação de questionários de qualidade de vida, comparar o 
desfecho clínico pós-operatório e taxa de consolidação das artrodeses posteriores instrumentadas, após seis 
meses de cirurgia com pacientes que evoluíram e não evoluíram com infecção.

METODOLOGIA: Trata-se de estudo transversal que avaliou a qualidade de vida pós-operatória com 
amostragem de conveniência de 47 pacientes submetidos à instrumentação de 3ª geração, por via posterior, 
da coluna vertebral que evoluíram ou não com infecção de sítio cirúrgico, com no mínimo 6 meses de pós-
operatório, em uma proporção de 2:1, com 31 pacientes compondo o grupo controle, sem infecção, e, 
16, o grupo caso, com infecção. Aplicou-se os questionários SF-36, ODI, ODOM e VAS para Dor Lombar, 
Dorsalgia, e Dor nas Pernas, além da aplicação dos critérios de Molinari, para avaliar evolução da artrodese.

RESULTADOS: Obtida amostra de 47 pacientes na análise final do trabalho, não havendo perdas. 27 
(57,4%) eram do sexo masculino e 20 (42,6%), do sexo feminino, com média etária de 45,4 anos (± 17,1). 
A causa de cirurgia mais prevalente foi traumática com 22 (46,8%) casos, seguida por degenerativa, 12 
(25,5%), deformidades, 9 (19,1%), e tumores, 4 (8,5%). Observou-se diferença estatística entre pacientes 
com e sem infecção (p = 0,015), com etiologia traumática na maioria dentre os infectados. Não houve 
diferença estatística (p > 0,05) da infecção na consolidação da artrodese entre os grupos com e sem infecção. 
Nenhum dos escores do SF-36 apresentou diferenças médias estatisticamente significativas (p > 0,05) dentre 
as etiologias. No domínio de aspectos físicos do SF-36 houve diferença média estatisticamente significativa 
entre as categorias de artrodese (p = 0,025), com pacientes com Grau III de Molinari, com escores 0 nesse 
domínio. Os escores de qualidade de vida não diferiram em média estatisticamente entre os sexos (p > 0,05). 
Idade, sexo, etiologia e consolidação da artrodese, não influenciaram estatisticamente no escore ODOM (p 
> 0,05). A análise global com os escores de Oswenstry, VAS dorsal, lombar e perna, SF-36 e ODOM, entre 
os dois grupos, não diferiram em média estatisticamente (p > 0,05), mesmo após o ajuste do sexo e da idade 
dos pacientes e para alguns escores também pela classificação da artrodese.
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CONCLUSÕES: O estudo demonstrou que não houve diferença nos escores de qualidade de vida e 
consolidação de artrodese pós-operatória no longo prazo entre pacientes que evoluíram e não evoluíram 
com quadro de infecção

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/hIenIW42STJdmGpfbTmE9KVoPo37.doc 
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ID: 3472
ÁREA: Trauma na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Márcio Coelho Parahyba Júnior (Instituto Dr.José Frota - Fortaleza - CE - Brasil), Márcio Coelho 
Parahyba (Instituto Dr.José Frota - Fortaleza - CE - Brasil)

TÍTULO: CORPECTOMIA CERVICAL COMO OPÇÃO DE TRATAMENTO PARA 
FRATURAS-LUXAÇÃO ANQUILOSADAS EM PACIENTES CRÍTICOS

OBJETIVO: Descrever retrospectivamente o resultado de 10 casos de fratura-luxação bilateral de facetas 
em coluna cervical sub-axial anquilosadas, tratadas com corpectomia por via anterior de Smith & Robinson, 
realinhamento da coluna e artrodese, preservando as facetas luxadas. Apresentando assim uma opção menos 
invasiva de tratamento para esses pacientes

METODOLOGIA: Durante Janeiro de 2020 e Janeiro de 2022 Foram avaliados 10 pacientes com fratura-
luxação bilateral de facetas de coluna cervical sub-axial nos quais todos estiveram internados em Unidade de 
Terapia Intensiva(UTI) por períodos prolongados (média 100,9 dias; mín:87 dias, máx:119dias).
Indicação cirúrgica devido instabilidade inerente das luxações traumáticas, assim como referente ao déficit 
neurológico, dos quais 7 pacientes apresentavam lesão completa Asia A e 3 pacientes apresentavam lesão 
parcial com síndrome centromedular (Schineider) com diparesia braquial.
A redução de luxação de facetas não foi tentada por ligamentotaxia devido o tempo prolongado decorrido 
entre a fratura-luxação e a cirurgia e foi optado pelo cirurgião por não realizar artrodese circunferencial devido 
gravidade de lesão associada a técnica.
Os pacientes foram tratados com corpectomia por via anterior, realinhamento da coluna e artrodese incluindo 
os níveis adjacentes, mantendo as facetas luxadas.
Utilizou-se única via por acesso transversal de Smith & Robinson com nível referente ao nível da lesão.
Artrodese realizada com placa cervical anterior semi-constricta, parafusos bloqueados, dispositivo intersomático 
com enxerto ósseo autológo tricortical.

RESULTADOS: Todos os pacientes tratados com o método proposto apresentaram alinhamento sagital 
satisfatório apesar das facetas permanecerem luxadas, observados com controle pós-operatório por radiografia.
Tempo cirúrgico e dificuldade técnicas foram inferiores ao que seria esperado da opção de abordagem 
circunferencial, com tempo médio de cirurgia de duas horas e trinta minutos.
Complicações inerentes ao tratamento cirúrgico foram mínimas e limitadas a dor leve a moderada no pós-
operatório. Sangramento evidenciado foi mínimo(média de 50mL) não tendo sido necessário interrupção de 
nenhum procedimento durante o ato cirúrgico.
Resultados clínicos satisfatórios, tendo sido alcançado estabilidades e não tendo sido observado piora do 
status neurológico dos pacientes com lesão parcial.
Controle com seguimento após 2 anos mostrou boa consolidação e manutenção do alinhamento. 
Os paciente com síndrome medular parcial não apresentaram piora do déficit neurológico no pós operatório 
imediato e tardio
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CONCLUSÕES: O presente estudo evidenciou uma alternativa para o tratamento de pacientes com fratura-
luxação bilateral de facetas anquilosadas devido períodos prolongados de instabilidade hemodinâmica. Esses 
pacientes beneficiam-se de abordagens menos agressivas e a estratégia apresentada neste estudo conseguiu 
resultados satisfatórios com redução significativa de tempo cirúrgico e morbidade

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/6RDQkbB5NlRzDIR3NUkSbBa2wdZ8.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/N9cwep7J66BqtNeWA9C8gmtfE5P4.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/OOt1KyAgvilVm0pRzh1zyFejRLM9.JPG 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/pBT7oowGd9eqTO1FXiIvuriNeBy0.jpg   
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ID: 3476
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Rodrigo Góes Medea De Mendonça (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Wesley 
Willian Costa Martins (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Tânia Fernanda Cardoso Da Silva 
(Universidade de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Henry Dan Kiyomoto (Universidade de São Paulo - 
São Paulo - SP - Brasil), Olavo Biragui Letaif (Universidade de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Raphael 
Marcon (Universidade de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Alexandre Fogaça Cristante (Universidade de 
São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), William Zarza Santos (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), 
Alberto Ofenhejm Gotfryd (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Hiroki Matsumoto (Columbia 
University - Estados Unidos), Michel G Vitale (Columbia University - Estados Unidos), Patrícia Maria de 
Moraes Barros Fucs (Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Robert Meves (Santa Casa de São 
Paulo - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Santa Casa de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA E FATORES PREDITIVOS DOS QUESTIONÁRIOS 
EOSQ-24 E CHQ50-PF DE QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS BRASILEIRAS 
PORTADORAS DE ESCOLIOSE DE ÍNICIO PRECOCE

OBJETIVO: Aplicação do questionário escoliose de início precoce 24 Itens EOSQ-24 e CHQ-50-PF já 
validados em português e correlação entre estes e fatores preditivos da qualidade de vida,tais como: idade, 
sexo, ângulo de Cobb, etiologia (idiopática, neuromuscular ou sindrômica), tratamento (Cirúrgico versus não 
cirúrgico) e deambulação (Presente versus Ausente).

METODOLOGIA: Estudo transversal com população do estudo formada por cuidadores de pacientes 
portadores de escoliose de início precoce. A amostra foi composta por 72 pacientes, com critérios de inclusão 
e exclusão pré-definidos, e variáveis definidas por: gênero, idade, diagnóstico, capacidade de deambulação 
e magnitude da curva.
A versão em português dos questionários EOSQ-24 e CHQ-50 PF ambos (0-100) de pontuação foi aplicada 
em três centros de tratamento de deformidades, por dois assistentes de pesquisa distintos.
As análises de dados foram realizadas utilizando o programa o SPSS 23.0 for MAC (IBM SPSS Inc., Chicago, 
IL) e o valor de p < 0,05 considerado estatisticamente significante. Houve aprovação prévia multicêntrica do 
comitê de ética e pesquisa.

RESULTADOS: Setenta e dois (72) casos de escoliose, sendo 41 (56,9%) do gênero feminino e, média de 
idade de 11,9+4,2 anos, sendo a idade mínima e máxima entre de 3 a 24 anos. A origem da escoliose mais 
comum foi a doença neuromuscular, 23 (32%) seguida pela congênita, 19 (26,4%).Na análise correlação 
entre os dois questionários foi observado uma correlação de 0,652 (p<0,0001) entre a pontuação média 
geral dos questionários. Diversas correlações, p<0,05 foram encontradas, mas com uma correlação de 
Pearson baixa, ao redor de 0,30. Duas subcategorias mostraram correlação mais forte, as subcategorias de 
saúde geral, 0,749 (p<0,001) e de função física, 0,645(p<0,001). Na análise do CHQ-50 PF como variável 
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dependente, o modelo foi estatisticamente significante, p=0,028, mas a única variável que mostrou modificar 
os valores do CHQ-50 PF ocorreu na escoliose nos pacientes sindrômicos, p=0,019, com coeficiente de 
-14,96 (IC95% -27,4 a -2,5) sobre o questionário CHQ-50 PF. Na análise do EOSQ-24 como variável 
dependente, o modelo não foi estatisticamente significante, p=0,087. Considerando que o 8,7% está muito 
próximo do erro do tipo I aceitado de 5% neste estudo, observamos que a etiologia sindrômica também foi 
fator que mostrou coeficiente significativo para o questionário EOSQ-24 de -5,935 (IC95% -19,59 a 7,72).

CONCLUSÕES: Há correlação significativa entre os questionários EOSQ-24 e CHQ-50 PF, sendo duas 
subcategorias mais fortes, as subcategorias de saúde geral e de função física. Escoliose sindrômica impactou 
de forma significativa a qualidade de vida de acordo com questionário CHQ-50 PF.
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ID: 3479
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: fabio chaud de paula (hospital israelita albert einstein - sao paulo - SP - Brasil), ramon oliveira 
soares (hospital israelita albert einstein - sp - SP - Brasil), gustavo ribeiro (hospital israelita albert einstein - 
sp - SP - Brasil), julia martins chagas (hospital israelita albert einstein - sp - SP - Brasil), michel kanas (hospital 
israelita albert einstein - sp - SP - Brasil), nelson astur (hospital israelita albert einstein - sp - SP - Brasil), alberto 
gotfryd (hospital israelita albert einstein - sp - SP - Brasil), delio martins (hospital israelita albert einstein - sp 
- SP - Brasil), felipe feres (hospital israelita albert einstein - sp - SP - Brasil), bruno braga (hospital israelita 
albert einstein - sp - SP - Brasil), eliane antonioli (hospital israelita albert einstein - sp - SP - Brasil), pedro pohl 
(hospital israelita albert einstein - sp - SP - Brasil)

TÍTULO: ARTRODESE POSTEROLATERAL LOMBAR COM PARAFUSOS PEDICULARES 
NAS AFECÇÕES DEGENERATIVAS: AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO PARA OS 
RESULTADOS PÓS-OPERATÓRIOS

OBJETIVO: Relacionar as comorbidades pré-operatórias e os resultados cirúrgicos nos pacientes submetidos 
a artrodese posterolateral com instrumentação da coluna lombar para tratamento de afecções degenerativas.

METODOLOGIA: Estudo observacional retrospectivo descritivo, tipo série de casos, com base em 
prontuários médicos e exames de imagem de 76 pacientes maiores de 18 anos, submetidos a artrodese 
lombar posterolateral. Dados relacionados a presença de comorbidades foram compilados e os desfecho 
clínicos mensurados por meio de questionários específicos coletados no pré-operatório e após 01 ano de 
procedimento. A qualidade da fusão foi avaliada a partir de imagens radiográficas por dois examinadores. A 
melhora nos desfechos clínicos foram verificadas a partir do teste t pareado. A comparação dos desfechos 
clínicos com a presença de comorbidades e a qualidade da fusão foram verificados a partir do teste t de 
Student.

RESULTADOS: O presente estudo demonstra que a ausência de fusão radiográfica e/ou a presença de 
comorbidades, não se correlaciona com piores desfechos clínicos em 01 ano de pós operatório. Sendo que 
em sua maioria, os pacientes apresentaram melhora clínica sem diferença estatística em relação aos casos em 
que foi obtido fusão óssea

CONCLUSÕES: É complicação comum das cirurgias de artrodese lombar o desenvolvimento de 
pseudoartrose. Muitas vezes esses casos são assintomáticos e não necessitam seguimento ambulatorial ou 
cirurgias para revisão.
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ID: 3481
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Guilherme Henrique Porceban (Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. 
Departamento de Ortopedia e Traumatologia. Divisão de Cirurgia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), 
Alexandre Felipe França Filho (Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Departamento 
de Ortopedia e Traumatologia. Divisão de Cirurgia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Cláudio Antonio 
Costa Neto (Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Departamento de Ortopedia 
e Traumatologia. Divisão de Cirurgia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Renato Hiroshi Salvioni Ueta 
(Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Departamento de Ortopedia e Traumatologia. 
Divisão de Cirurgia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Eduardo Barros Puertas (Universidade Federal de 
São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Departamento de Ortopedia e Traumatologia. Divisão de Cirurgia da 
Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Marcel Jun Sugawara Tamaoki (Universidade Federal de São Paulo, Escola 
Paulista de Medicina. Departamento de Ortopedia e Traumatologia. Divisão de Cirurgia da Mão e Membros 
Superiores - São Paulo - SP - Brasil)

TÍTULO: IMPACTO DA LOMBOCIATALGIA AGUDA NA ROTINA E FUNÇÃO DA 
POPULAÇÃO BRASILEIRA: UM ESTUDO TRANSVERSAL

OBJETIVO: Avaliar as características sócio-demográficas e clínicas de indivíduos com quadro clínico compatível 
com dor radicular aguda atendidos no serviço de urgência de um hospital de referência regional e identificar 
fatores associados à maiores índices de disfunção no atendimento inicial

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo observacional transversal com todos os pacientes atendidos 
por dor ciática aguda entre agosto de 2020 e janeiro de 2021, em um serviço de referência. Estes foram 
avaliados em relação aos dados sociodemográficos, clínicos e submetidos aos scores de Oswestry (ODI) e 
Visual Analog Scale (VAS). Ainda, foram divididos em dois grupos de acordo com a presença de incapacidade 
funcional pelo ODI (valores acima de 60) para comparação da prevalência das variáveis sociais e clínicas entre 
ambos

RESULTADOS: A amostra, constituída de 49 pacientes, teve maior prevalência de pacientes do sexo 
feminino (59,2%), com idade média de 44 anos e com IMC médio de 28,1, caracterizando sobrepeso. 
Foi identificado um valor basal de disfunção pelo ODI de 48,2, consideravelmente maior que outras séries 
semelhantes na literatura. No grupo com incapacidade funcional, notou-se maior prevalência estatística de 
indivíduos com inatividade profissional (p=0,047), presença de déficit motor (p=0,01) e maior intensidade 
da dor irradiada (p=0,02).

CONCLUSÕES: O estudo evidenciou que a dor ciática aguda acomete principalmente pacientes brasileiros 
na quarta década de vida e que apresentam sobrepeso, sendo que o inatividade profissional, déficit motor e 
intensidade da dor irradiada estão associadas a maior severidade do quadro.
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ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/sunBF4aEzVIBLVBIXzSNzvOdRzs4.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/vnSRFmTaK5JsdS3B4pcfTLXfWNk5.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/KZapo8uhIWehRgm8ebdBvMypqc33.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/oTnXFktRDnnTwyJFIaD2ase6IYd7.pdf   
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ID: 3482
ÁREA: Doenças ósteo-metabólicas na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Rafael Belloni Cabral (Centro Médico de Campinas - Campinas - SP - Brasil), José Carlos 
Barbi Gonçalves (Instituto da Coluna Campinas - Campinas - SP - Brasil), Rafael Barreto Silva (Instituto da 
Coluna Campinas - Campinas - SP - Brasil), Carlos Andres Amelunge Rodriguez (Centro Médico Campinas - 
Campinas - SP - Brasil), Everton Alexandre Galdeano (Faculdade de Medicina de Jundiaí - Jundiaí - SP - Brasil), 
Gabriela Aiello Fernandes Pantarotto (Centro Médico de Campinas - Campinas - SP - Brasil), Luiz Henrique 
Mendes dos Santos (Centro Médico de Campinas - campinas - SP - Brasil), Alexandre Phillpe Boss Jaccard 
(Instituto da Coluna - Campinas - SP - Brasil), Carlos Fernando Pereira da Silva Herrero (Instituo da Coluna - 
Campinas - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Centro Médico de Campinas - Campinas - SP - Brasil,Instituto da Coluna 
de Campinas - Campinas - SP - Brasil

TÍTULO: VERTEBROPLASTIA EM FRATURAS POR FRAGILIDADE ÓSSEA 
E TUMORAIS: RISCOS E BENEFÍCIOS

OBJETIVO: O objetivo do estudo foi avaliar o procedimento de vertebroplastia percutânea em fraturas 
patológicas da coluna, por fragilidade óssea e tumorais, comparando resultados de ambos os grupos, e 
analisar e quantificar possíveis riscos e complicações do método.

METODOLOGIA: Estudo longitudinal de coorte retrospectivo, que contou com 34 pacientes atendidos em 
ambulatório de especialidade de cirurgia da coluna vertebral com diagnóstico de fratura da coluna vertebral 
(FXV), tendo como causa trauma de baixa energia e/ou sem trauma relatado, com ou sem história prévia de 
osteoporose / tumor, atendidos entre Janeiro de 2019 a Novembro de 2021, e que, durante processo de 
acompanhamento foram submetidos a tratamento cirúrgico de vertebroplastia percutânea. Nesses pacientes, 
foram tratados no total 46 corpos vertebrais fraturados – 25 vértebras lombares e 21 torácicas, a maioria 
perto da transição toracolombar. Sendo 28 pacientes com fratura por fragilidade (grupo A) e 9 pacientes com 
fraturas patológicas (grupo B).A inclusão no estudo ocorreu mediante autorização do paciente ou familiar 
responsável no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Foi realizada anamnese composta por exame físico e entrevista que consistiu na aplicação de perguntas 
objetivas e fácil compreensão para o levantamento de dados inerentes à história pregressa dos voluntários e 
fatores de risco associados à fragilidade óssea / tumor.
Todos os pacientes foram submetidos a exames necessários para a correta avaliação radiológica da coluna 
e constatação da presença de FXV. Para a classificação da FXV, foi utilizado o método semiquantitativo de 
Genant.
As avaliações pós operatórias, consistiram na aplicação de score EVA e questionário de incapacidade (ODI) 
e análise sistemática de estudo tomográfico pós operatório por médico radiologista para quantificação do 
preenchimento da vértebra, (<50% ou >50%), se houve ou não extravasamento, bem como para quais 
locais eles ocorreram.
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RESULTADOS: Foram operadas 46 vértebras em 34 pacientes, com média de idade de 71 anos. Um total 
de 11 pacientes tiveram mais de um nível operado. 
17 vertebras foram classificadas como Genant 1, 12 Genant 2 e 17 Genant 3.
13 pacientes com fraturas tumorais e 21 com fraturas por insuficiência.
Observou-se extravasamento do PMMA em 31 vértebras, sendo os locais mais frequentes: Plexo Venoso 
Vertebral Externo (23), Corpo Discal (9), Recesso Epidual Anterior (4) Vasos Pulmonares (4), Plexo Venoso 
Vertebral Interno (3), Cava Inferior (2), Plano Adiposo (2), Veia Azigos (1).
Nenhum paciente apresentou repercussão clínica ao extravasamento.
VAS pré operatório médio foi 8 e pós operatório 3.
ODI pré operatório médio foi de 56 e pós operatório 30

CONCLUSÕES: O extravasamento de conteúdo de PMMA foi frequente em diversos locais e níveis, 
porém sem nenhuma complicação clínica relacionada.
A VP mostrou-se procedimento eficaz ao seu objetivo em melhora de dor e função (VAS e ODI).

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/IN4jdNFpU8gRk2eFaXEToeR7ZBS3.JPG 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/OOD2TsFra0Ylm9LKedmbyj6I8Dg9.JPG 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/skVykN6ce2C0Rupr90kdvelhOR72.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/8VYhFulyIWJ3EE3MKh3oeSs6YtQ5.jpg 
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ID: 3484
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Charbel Jacob Junior (Hospital da Santa Casa de Vitória - Vila Velha e Região, Brasil - ES - Brasil), 
Igor Machado Cardoso (Hospital da Santa Casa de Vitória - Vila Velha e Região, Brasil - ES - Brasil), JOse Lucas 
(Hospital da Santa Casa de Vitória - Vila Velha e Região, Brasil - ES - Brasil), Igor Zanon (Hospital da Santa 
Casa de Vitória - Vila Velha e Região, Brasil - ES - Brasil), Yasmin Beiriz (Hospital da Santa Casa de Vitória - 
Vila Velha e Região, Brasil - ES - Brasil), AManda Grippa pifer (Hospital da Santa Casa de Vitória - Vila Velha e 
Região, Brasil - ES - Brasil), Aline Sandrini (Hospital da Santa Casa de Vitória - Vila Velha e Região, Brasil - ES 
- Brasil)

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL DO USO 
DE SMARTPHONE POR POPULAÇÃO JOVEM E IDOSA

OBJETIVO: Comparar a incidência de utilização de smartphone pela população jovem e adulta com a 
população idosa.
Verificar o impacto do uso de smartphone na COLUNA VERTEBRAL das populações estudadas.

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal, analítico, observacional, de abordagem quantitativa.
Acontecerá em dois tempos, sendo o primeiro um levantamento bibliográfico utilizando os descritores: 
Smartphone, Tecnologia, Adolescente, Adulto Jovem e Idoso. O segundo tempo será composto pelo 
levantamento e análise de dados sobre o uso de smartphone e dor na coluna.
Após leitura, explicação e assinatura do TCLE ou TALE, será realizada uma entrevista dirigida, de forma 
reservada, preservando a confidencialidade. A coleta de dados será realizada no período de 01/09/2019 a 
01/10/2019, após aprovação do CEP.Para a realização da revisão de literatura presente neste trabalho, foram 
utilizados artigos científicos das bases de dados PubMed, Scielo, Bireme (Medline e Lilacs), considerando os 
artigos de maior relevância.
Parte da fonte de dados serão as fichas de avaliação preenchidas por meio eletrônico, via Google Forms, com 
todas as faixas etárias. Essa seleção de amostra ocorrerá por conveniência e de maneira privada, a fim de 
garantir a confidencialidade. Além disso, idosos (≥60 anos) também poderão ser abordados nos ambulatórios 
do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV) 

RESULTADOS: Em relação as características do perfil, tem-se que a faixa etária de maior frequência foi 
de 20 a 59 anos, com ensino superior completo ou incompleto é em sua maioria estudante ou trabalha em 
período integral e dorme 6 horas por noite. As variáveis que apresentaram associação significativa com o 
sexo foram: escolaridade (p = 0,008) e classificação na qual se enquadra (p = 0,000). Observa-se que quem 
tem escolaridade de ensino fundamental incompleto e superior completo está associado ao sexo masculino 
e quem tem ensino superior incompleto está associado ao sexo feminino. Em relação a classificação na qual 
se enquadra, ser estudante e trabalhar em meio período está associado ao sexo feminino e trabalhar em 
período integral está associado ao sexo masculino.A associações com dor na coluna foram significativas para: 
período de dor mais intensa (p = 0,000), tratamento prévio de coluna (p = 0,000), tipo de tratamento 
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realizado (0,000). Considerando o período de dor mais intensa a associação foi significativa com a presença 
de dor no período da manhã, tarde e noite. A associação com tratamento prévio foi e presença de dor foi 
significativo com fisioterapia, massagem e medicamentos.

CONCLUSÕES: Apesar de ter um aumento da utilização do uso de smartphone pelo idoso, o perfil que 
mais utiliza é pessoas de 20 a 59 anos, com ensino superior completo ou incompleto é em sua maioria 
estudante ou trabalha em período integral e dorme 6 horas por noite e não existe associação significativa 
entre tempo de uso de smartphone ser maior que 5 anos com a presença de dor na coluna. 
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ID: 3486
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Charbel Jacob Jr (Escola de Medicina da Santa Casa de Vitória - Vila Velha e Região, Brasil - ES - 
Brasil), Gabriel Donato Amorim (Hospital da Santa Casa de Vitória - Vila Velha e Região, Brasil - ES - Brasil), 
Pâmela Vidal (Escola de Medicina da Santa Casa de Vitória - Vila Velha e Região, Brasil - ES - Brasil), Rafael 
Burgomeister Lourenço (Universidade federal do Espirito Santo - e - ES - Brasil), Marcos Rosa jr (Universidade 
federal do Espirito Santo - Vila Velha e Região, Brasil - ES - Brasil), Igor MachadoCardoso (Hospital da Santa 
Casa de Vitória - Vila Velha e Região, Brasil - ES - Brasil), Jose Lucas jr (Hospital da Santa Casa de Vitória - Vila 
Velha e Região, Brasil - ES - Brasil), Bruno Hochhegger (Universidade Federal de Ciências de Saúde do Rio 
Grande do Sul - Porto Alegre - RS - Brasil), Rita Matiello (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul - Porto Alegre - RS - Brasil)

TÍTULO: LESÕES DA REGIÃO LOMBAR EM ADOLESCENTES 
ASSINTOMÁTICOS PRATICANTES DE FUTEBOL: ESTUDO TRANSVERSAL

OBJETIVO: Avaliar a frequência de lesões da região lombar de adolescentes assintomáticos jogadores de 
futebol.

METODOLOGIA: Estudo transversal. Foram avaliados adolescentes do sexo masculino com idade entre 
13 e 18 anos, de escolas de categorias de base de clubes de futebol e controles não praticantes no Estado do 
Espírito Santo, Brasil. A frequência de anormalidades da região lombar foi avaliada pelo exame de ressonância 
magnética, realizados em aparelhos de 1,5T com bobinas de múltiplos canais em equipamentos do modelo 
(Koninklijke Philips, Best, The Netherlands, Siemens GmbH, Erlangen, Germany). Os tipos de lesões avaliadas 
foram: gerais, sinais de alerta, instauradas, anteriores e posteriores na coluna. Também foram coletados dados 
clínicos, sociodemográficos, medidas antropométricas e nível de atividade física, através do questionário QAFA. 
A comparação entre os grupos e o percentual relativo de cada tipo lesão foi comparada mediante teste qui-
quadrado de pearson e do teste exato de Fischer. A análise inter e intra observador foram comparadas pelo 
teste de Kappa.

RESULTADOS: A amostra foi composta por 45 adolescentes, dos quais 25 (56%) eram praticantes de 
futebol. Não foram identificadas diferenças significativas entre as variáveis idade (P=0,960) e escore Z do 
IMC (P=0,540) entre os grupos de praticantes de futebol e controles. No entanto, o percentual de lesões: 
gerais, instauradas, anteriores e posteriores na coluna foi significativamente maior no grupo praticante de 
futebol do que no grupo controle (P=0,002; P<0,001; P=0,012 e P=0,06, respectivamente).

CONCLUSÕES: Adolescentes assintomáticos jogadores de futebol apresentam um número expressivo 
de lesões e anormalidades da região lombar. Os esforços de prevenção primária adaptados a atividades 
específicas relacionadas a esportes são críticos para reduzir o risco de lesões na coluna lombar que podem 
trazer danos irreversíveis nessa população em estudo, entretanto o diagnóstico e gerenciamento eficazes 
dessas lesões podem promover resultados positivos para a saúde.
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ID: 3488
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: WELBER ERICK MENESES (UNICAMP - Campinas, SP, BRA - SP - Brasil), MARCELO RISSO 
ITALO (UNICAMP - Campinas, SP, BRA - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: UNICAMP - Campinas, SP, BRA - SP - Brasil

TÍTULO: O USO DO O-ARM E DA RADIOESCOPIA EM CIRURGIAS DA COLUNA: 
ESTUDO COMPARATIVO

OBJETIVO: AVALIAR E COMPARAR OS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS CIRURGIAS 
DE COLUNA.

METODOLOGIA: METANÁLISE COM BUSCAS NO PUBMED E EMBASE DE ARTIGOS QUE DEVERIAM 
COMPARAR CIRURGIAS ORTOPÉDICAS COM INSTRUMENTAÇÃO NAVEGADA PELO O-ARM 
OU REALIZADAS POR MEIO DA TÉCNICA DE “FREEHAND”. FORAM SELECIONADOS ARTIGOS 
COM GRUPO COMPARADOR, RANDOMIZADO E NÃO RANDOMIZADOS, SENDO ESTES EM 
PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL.
OS QUE ATENDERAM AOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO FORAM OS ESTUDOS QUE UTILIZASSEM 
DISPOSITIVOS PARA GUIAR PROCEDIMENTOS E NÃO APENAS PARA CHECAR O POSICIONAMENTO 
DO PARAFUSO.

RESULTADOS: OS RESULTADOS INCLUÍDOS ERAM OBSERVACIONAIS COMPARATIVOS, SENDO 
A MAIOR PARTE RETROSPECTIVO, DIVIDIDOS ENTRE TEMPO DE CIRURGIA, ACURÁCIA DOSE 
EFETIVA DE RADIAÇÃO E SEGURANÇA

CONCLUSÕES: OS ESTUDOS SUGEREM QUE A CIRURGIA NAVEGADA PELO O-ARM É SUPERIOR 
À TÉCNICA “FREEHAND” EM ACURÁCIA E OCORRÊNCIA DE COMPLICAÇÕES.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/CSK3G4HQida18tjqFBTYDYcvdoD6.docx  
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ID: 3489
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: MARCOS VAZ VAZ DE LIMA (SANTA CASA DE SÃO PAULO - São Paulo - SP - Brasil), 
LUCAS MIOTTO JOSÉ (SANTA CASA DE SÃO PAULO - SAO PAULO - SP - Brasil), PEDRO CAMARINHA 
(SANTA CASA DE SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: SANTA CASA DE SÃO PAULO - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: RETORNO AO ESPORTE APÓS CIRURGIA ENDOSCÓPICA PARA TRATAMENTO 
DE HÉRNIA DE DISCO LOMBAR: REVISÃO SISTEMÁTICA

OBJETIVO: O presente trabalho visa realizar uma revisão sistemática da literatura avaliando os resultados 
do tratamento cirúrgico endoscópico para hérnia discal lombar em atletas.

METODOLOGIA: Foram utilizados 5 artigos como referências entre relatos de caso, revisões sistemáticas, 
estudos retrospectivos com as palavras-chave referente encontrados na data-base do PUBMED, LILACS e 
EMBASE.
Método utilizado com auxílio da data base do PUBMED, LILACS e EMBASE utilizando as palavras chaves 
Athletes, Endoscopia lombar, Endoscopy, Minimally Invasive Surgical Procedures, Low Back, Lumbosacral 
Region, injuries, Return to Sport, Recreational Activities. Utilizando como design da revisão sistemática os 
guidelines Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).

RESULTADOS: 5 artigos foram selecionados, indicam a superioridade no menor tempo de retorno ao 
esporte com a cirurgia endoscópica em relação ao tratamento conservador e a outras técnicas cirúrgicas.

CONCLUSÕES: Os resultados indicam que apesar do tratamento conservador em geral ter bons resultados 
em poucos meses de afastamento das atividades físicas, a intervenção cirúrgica produz mais rápida melhora 
dos sintomas possibilitando um retorno mais precoce ao esporte, e a cirurgia endoscópica especificamente 
apresentou mais vantagens do que a convencional. Mas certamente mais estudos são necessários.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/j2gUMOFWtTo0RP8meCHkk3zk2d09.docx  
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ID: 3491
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: SYLVIO NETO MISTRO (UNICAMP/ HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ - CAMPINAS 
- SP - Brasil), KAIO RODRIGO BARRETO RAMIRO (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), ANDRE ROSA 
FRAZAO (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), MAURICIO COELHO LIMA (UNICAMP/ HOSPITAL 
ALEMÃO OSWALDO CRUZ - CAMPINAS - SP - Brasil), IVAN VEIGA GUIDOLIN (UNICAMP - CAMPINAS 
- SP - Brasil), WAGNER PASQUALINI (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), MARCOS ANTONIO TEBET 
(UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), MARCELO ITALO NETO RISSO (UNICAMP/ HOSPITAL ALEMÃO 
OSWALDO CRUZ - CAMPINAS - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil

TÍTULO: ANÁLISE DOS PARÂMETROS SAGITAIS CERVICAIS EM 
PACIENTES PORTADORES DE ARTRITE REUMATOIDE

OBJETIVO: Analisar os parâmetros sagitais cervicais dos pacientes portadores de artrite reumatoide (AR) e 
comparar com os parâmetros obtidos de pacientes saudáveis dentro de uma amostra da população brasileira.

METODOLOGIA: Foram coletados dados epidemiológicos e avaliadas 72 radiografias da coluna cervical 
no plano sagital, mensurando os parâmetros sagitais cervicais OCG-C7 (distância medida entre o centro de 
gravidade do crânio e a linha de prumo de C7 – “offset” cranial), lordose C2-C7 (vértebra de C2 até C7), 
T1S (inclinação de T1), TIA (ângulo de abertura superior do tórax) e NT (“Neck Tilt”). A análise estatística foi 
realizada através dos testes t-Student e qui-quadrado

RESULTADOS: RESULTADOS: Os valores do TIA e do NT no grupo AR foram 88,8τ τ 12,6τ e 
54,5τ τ 9,3τ respectivamente, enquanto para o grupo controle foram 77,7˚ +/- 7,9˚ e 50,5˚ +/- 7,7˚ 
respectivamente, com um aumento estatístico dos valores daqueles em relação a esses (p<0,001 e p=0,050, 
respectivamente). Os valores obtidos do OCG-C7, lordose C2-C7 e T1S para o grupo AR foram 9,4 ˚ 
16,4mm, 25˚ +/- 22,4˚ e 32,6˚ +/- 10.1˚, respectivamente, enquanto para o grupo controle foram 11,8˚ 
17,6mm, 26,8˚ +/- 12,5˚ e 30,9˚ +/- 8,4˚, respectivamente.

CONCLUSÕES: Os pacientes portadores de AR apresentam alterações dos parâmetros do ângulo de 
abertura superior do tórax em comparação com o grupo controle, com um aumento significativo estatístico 
dos valores do TIA e NT, esboçando um padrão compensatório característico para manutenção do equilíbrio 
sagital cervical
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ID: 3492
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Charbel Jacob Jr (Hospital da Santa Casa de Vitória - Vila Velha e Região, Brasil - ES - Brasil), Igor 
Zanon (Hospital da Santa Casa de Vitória - Vila Velha e Região, Brasil - ES - Brasil), Igor Machado C (Hospital 
da Santa Casa de Vitória - Vila Velha e Região, Brasil - ES - Brasil), jose lucas jr (Hospital da Santa Casa de 
Vitória - Vila Velha e Região, Brasil - ES - Brasil), Pedro Pereira dos Santos (Hospital da Santa Casa de Vitória 
- Vila Velha e Região, Brasil - ES - Brasil)

TÍTULO: IMPACTO DA COVID-19 NA SUSPENSÃO DOS PROCEDIMENTOS 
CIRÚRGICOS E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBJETIVO: Diante deste cenário, o presente trabalho tem como objetivo comparar a realização de 
procedimentos cirúrgicos eletivos e consultas ambulatoriais entre março e junho de 2019 em relação ao 
mesmo período de 2020 no Estado do Espírito Santo.

METODOLOGIA: Estudo analítico do tipo transversal, com amostra não probabilística, de conveniência, 
com total de 88 participantes. Foram incluídos médicos que realizaram atendimentos e ou cirurgias no estado 
do Espírito Santo no período de março a junho em 2019 e 2020. Foram excluídos: médicos que realizaram 
atendimentos concomitantes em outros estados e que não souberam informar o número de atendimentos. As 
variáveis analisadas foram: área de atuação na medicina, se atua como especialidade cirúrgica ou não-cirúrgica; 
especialidade médica; região de atuação no estado do Espirito Santo (região metropolitana, sul, central ou 
norte); média de procedimentos cirúrgicos de pequeno, médio e grande porte realizadas por mês entre os 
meses de março e junho, dos anos de 2019 e 2020; média de atendimentos ambulatoriais realizados por mês 
entre os meses de março e junho dos anos de 2019 e 2020; quais foram as consequências resultantes dos 
cancelamentos para os pacientes, ou seja, se esses procedimentos e consultas foram realmente cancelados ou 
apenas remarcados. coleta desses dados foi realizada através de um questionário Google Forms (ANEXO A) 
e de forma anônima, onde constava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em que os profissionais 
assinaram e concordaram em responder o questionário.

RESULTADOS: Ao analisar o período entre março e junho de 2019, prévio à pandemia do coronavírus, 
foi observado em relação aos procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte: 21,6% dos profissionais 
relataram a realização de 0 a 15 procedimentos cirúrgicos, 14,8% de 16 a 25, 21,6% de 26 a 40, 21,6% 
mais do que 40, 19,3% relataram não ter feito qualquer procedimento deste tipo e 1 não respondeu a 
este item. No mesmo período em 2020, durante a pandemia, foi observado que 62,5% dos profissionais 
realizaram de 0 a 15 procedimentos, 4,5% de 16 a 25, 6,8% de 26 a 40 e 26,1% não realizaram qualquer 
procedimento.Com relação aos atendimentos ambulatoriais mensais realizados no período entre março de 
junho de 2019, 3,4% relataram terem feito de 0 a 15 consultas, 5,7% de 16 a 25, 10,2% de 26 a 40, 78,4% 
mais que 40 consultas e 2,3% relataram não terem feito qualquer consulta. Já durante o período de março 
a junho de 2020, 37,5% relataram terem feito 0 a 15 consultas, 29,5% de 16 a 25, 8% de 26 a 40, 19,3% 
mais que 40 consultas e 5,7% relataram não terem feito atendimentos ambulatoriais
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CONCLUSÕES: Com base nos resultados obtidos na amostra, observa-se uma redução do número de 
cirurgias de pequeno, médio e grande porte além dos atendimentos ambulatoriais durante a pandemia do 
coronavírus em 2020 com relação a 2019, sendo as cirurgias de grande portes as mais prejudicadas.
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ID: 3494
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Maria Eduarda De Oliveira (Faculdade Tiradentes - Recife - PE - Brasil), Luíza Pereira Gomes 
Ferreira Tavares (Universidade Católica de Pernambuco - Recife - PE - Brasil), Gabriel Antas Florentino 
(Universidade Católica de Pernambuco - Recife - PE - Brasil), Rhuann Pontes dos Santos Silva (Universidade 
Católica de Pernambuco - Recife - PE - Brasil), Abraão Wagner Pessoa Ximenes (Real Hospital Português da 
Beneficência de Pernambuco (RHP) - Recife - PE - Brasil), Erlan Pércio Lopes Rufino (Real Hospital Português 
da Beneficência de Pernambuco (RHP) - Recife - PE - Brasil)

TÍTULO: SURGICAL APPROACH TO SPONDYLOLISTHESIS THROUGH LATERAL 
LUMBAR INTERBODY FUSION (LLIF) IN SINGLE POSITION: A SYSTEMATIC REVIEW.

OBJETIVO: To report on the use of the LLIF technique in Single Position in the treatment of lumbar 
spondylolisthesis with a systematic review of the literature.

METODOLOGIA: The approach of this study was undertaken using medical subject headings and words 
related to lumbar spondylolisthesis and the LLIF technique in Single Position. PubMed and Virtual Health 
Library (VHL) databases were used. The search for articles was performed between March and May 2021, 
and was limited to articles from the last 10 years.

RESULTADOS: Two articles were included following the guidelines of the Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analysis.

CONCLUSÕES: The case reported on and the publications mentioned bring to light the discussion around 
the therapeutic approach, which is innovative and has shown to have good results when compared to methods 
which had previously been considered to be the gold standard. Furthermore, this approach has a lower 
complication rate, shorter surgical time, and anesthetic exposure, and with earlier recovery rates. It can also 
be concluded that during the preparation of this article, the paucity of literature addressing, in particular, this 
surgical update was noted, and this exposes the need for investments in studies on this topic to collaborate 
with the advancement of the scientific community and improvement of the LLIF technique.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/WHw4D9dF8UKKsU7c5kzmbp9BfNE6.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/x88KnkUDsgJkNaxg9G3BqfxQ9uh3.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/6WzFL8Ma55DrVK0Enx1z9ua4FTI7.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/SEIwrSuOfABH2UyB9lQWwgRxUzZ6.png   
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ID: 3496
ÁREA: Degenerativa cervical
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: SYLVIO NETO MISTRO (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), RAFAEL MAGALHAES GRANA 
(UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), ANDRE ROSA FRAZAO (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), 
MAURICIO COELHO LIMA (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), IVAN GUIDOLIN VEIGA (UNICAMP 
- CAMPINAS - SP - Brasil), MARCOS ANTONIO TEBET (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), WAGNER 
PASQUALINI (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), KAIO RODRIGO BARRETO RAMIRO (UNICAMP - 
CAMPINAS - SP - Brasil), MARCELO ITALO NETO RISSO (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil)

TÍTULO: INLET TORÁCICO (IT): PADRONIZAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA A 
POPULAÇÃO BRASILEIRA E AVALIAÇÃO DA CONCORDÂNCIA INTRA E INTER 
OBSERVADOR

OBJETIVO: O objetivo principal deste trabalho é analisar os parâmetros que compõem o inlet torácico na 
população brasileira sem patologia estabelecida na coluna cervical, criando um padrão de referência para essa 
população.
Comprovar, estatisticamente, valores maiores dos parâmetros do inlet torácico para a população brasileira 
em relação às populações de outras etnias;
Comprovar a boa confiabilidade intra e inter observador dos parâmetros que compõem o inlet torácico 
(T1S, NT e TIA).

METODOLOGIA: Pesquisa de natureza observacional, transversal, retrospectiva e descritiva
A partir de então, por meio de consulta aos prontuários, foram colhidos dados epidemiológicos (gênero, 
raça e idade) e, através de avaliação das radiografias da coluna cervical no plano sagital, serão mensurados os 
parâmetros que compõem o inlet torácico, no período entre 2015 e 2020:
a) Slope de T1 (T1S): descrito como um ângulo formado entre o plano horizontal e a placa terminal superior 
da vertebra de T1 (T1UEP) 
b)Tilt Cervical (NECK TILT – NT): definido como o ângulo formado entre uma linha desenhada na extremidade 
mais proximal do esterno e outra linha conectando a extremidade mais proximal do esterno à T1UEP 
c)Ângulo do Inlet Torácico (TIA): definido como um parâmetro morfológico constante não influenciado pela 
postura, consiste em um ângulo formado por uma linha que parte do centro da T1UEP e perpendicular ao 
mesmo e outra linha que conecta o centro da T1UEP à região mais proximal do esterno 
Os parâmetros foram avaliados por dois profissionais médicos treinados

RESULTADOS: foram avaliados 25 pacientes em relação parâmetros radiográficos, TIA, T1 slope e Neck 
tilt, mensurados por dois avaliadores, sendo que cada parâmetro foi medido duas vezes por cada examinador. 
a amostra fora predominantemente composta pelo sexo feminino (72%) e idade média foi de 36,8 anos (DP 
= 10,7 anos),
A avaliação para concordâncias/reprodutibilidades intraexaminador para cada parâmetro apresentaram (CCI 
> 0,85), sendo a maior diferença estimada entre as avaliações no parâmetro TIA para o examinador 1 
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(repetibilidade = 2,87). Já os valores de concordancias/reprodutibilidades interexaminadores apresentaram 
para TIA e T1 slope valores de CCI entre 0,4 e 0,6, e neck tilt (CCI = 0,836)Os gráficos de Bland-Altman 
evidenciam aleatoriedade entre as avaliações do mesmo examinador e não sugerem nenhuma tendência 
nos dados. Quando avaliados os gráficos para concordâncias/reprodutibildades interexaminadores, sugerem 
maiores valores dos parâmetros dados pelo examinador 2, sendo que essa diferença entre os examinadores 
se mostrou menor no neck tilt

CONCLUSÕES: Esse estudo se propôs a trazer valores normativos para população brasileira. Com relação 
a concordancia intra e interobservador, fora alcançado valores de moderado a excelente concordância, e 
assim mostrando-se a reprodutibilidade das medições para o alinhamento sagital.
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ID: 3498
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: MARCOS VAZ DE LIMA (SANTA CASA DE SÃO PAULO - São Paulo - SP - Brasil), ENRICO 
SALOMÃO IORIATTI (ENDOSPINE - SAO PAULO - SP - Brasil), MARCO MOSCATELLI (NEUROLIFE - 
NATAL - RN - Brasil), ANTONIO ROTH VARGAS (CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS - CAMPINAS - SP 
- Brasil)
Instituições do Trabalho: SANTA CASA DE SÃO PAULO - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: ESTUDO PRELIMINAR DAS CONDIÇÕES PRESSÓRICAS DO FLUIDO DE 
IRRIGAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO NA CIRURGIA TOTAL ENDOSCÓPICA 
DA COLUNA

OBJETIVO: Demonstrar que através da lesão dural o fluido de irrigação é introduzido no espaço subdural 
ao invés de saída de líquor para o espaço epidural.

METODOLOGIA: Estudo prospectivo de 12 casos operados pelo mesmo cirurgião no mesmo hospital, 
sendo aferidas as pressões dentro do canal de trabalho durante o intra-operatório.

RESULTADOS: Obtivemos uma média de pressão dentro do canal de trabalho de 24,5 mmHg.

CONCLUSÕES: O sentido do fluxo de líquido, em uma eventual lesão de dura mater nesse tipo de cirurgia, 
é inverso. Não há vazamento de líquor para o espaço epidural e sim uma entrada de fluido no subaracnóideo.
Nesse tipo de técnica não ocorre sangramento venoso uma vez que o AT tem pressão hidrostática maior que 
a pressão venosa. Na utilização de fresa com exposição da medula óssea também não se verifica sangramento. 
Constatamos apenas sangramento arterial nessa cirurgia.
Nesse procedimento na abertura de veias e medula óssea deve-se ter em mente que há injeção de fluido de 
irrigação no sistema venoso.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Ku0BPhmIbnMQsLJvo5Y8kU2DjXY1.doc  
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ID: 3499
ÁREA: Deformidade no adulto
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Igor Almeida Teixeira da Silva de Figueiredo (Centro Universitário Metropolitano da Amazônia - 
UNIFAMAZ - Belém - PA - Brasil), Matheus Barros Lisboa (Centro Universitário Metropolitano da Amazônia 
- UNIFAMAZ - Belém - PA - Brasil), Hilton Carvalho Sena (Centro Universitário Metropolitano da Amazônia 
- UNIFAMAZ - Belém - PA - Brasil), Marcos Ranieri Dias (Centro Universitário Metropolitano da Amazônia - 
UNIFAMAZ - Belém - PA - Brasil), Marcelo Antony Dantas de Veiga Cabral (Centro Universitário Metropolitano 
da Amazônia - UNIFAMAZ - Belém - PA - Brasil), Ytalo Magalhães Miranda (Estácio IDOMED Castanhal - 
Castanhal - PA - Brasil)

TÍTULO: A COLUNA LOMBAR DO ATLETA DE REMO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

OBJETIVO: Revisar de forma integrativa o conteúdo científico referente a coluna lombar de atletas de remo 
e checar os aspectos dessa temática.

METODOLOGIA: Este trabalho usou como método de pesquisa a revisão integrativa da literatura, a qual 
permite a análise de pesquisas e trabalhos científicos pertinentes que são base para uma tomada de decisão, 
possibilitando a síntese do estudo do conhecimento. Assim, foi adotado uma pesquisa avançada com base nos 
descritores selecionadas segundo o sistema de metainformação médicos em língua inglesa MeSH: “Vertebral 
Column”, “Lumbar Vertebrae”, “Low Back Pains” e “Back Pains”, “Water Sport” e “Rowing”. Bases de dados 
utilizadas: MEDLINE via PubMed, LILACS e GALE ACADEMIC ONEFILE. Buscou-se apenas artigos que 
estivessem dentro do período dos últimos 5 anos (2017-2022). Foram encontrados 174 artigos e selecionados 
apenas 14.

RESULTADOS: A dor nas costas é comum na população em geral, não é diferente entre os atletas, 
principalmente o acometimento da região lombar. Entre os diferentes esportes o remo tem a maior prevalência 
de acometimento da lombar, podendo acometer até 94% dos atletas ao longo da vida. Além disso, a coluna 
lombar é a que tem maior frequência de lesões nesse esporte, variando de 38% a 55%, sendo o gênero 
masculino o que apresenta maior risco relativo. As causas da lesão da coluna lombar em remadores estão 
relacionadas ao maior volume de treinamento e competições, sendo os períodos de maior números de 
treinos semanais (3 ou mais) relacionados a maior índice de lesões (92,9%) e maior remodelação dos discos 
intervertebrais. Além disso, os tipos de ergômetros utilizados para treinos, a negligência e os julgamentos 
de atletas que relatam a dor e a possível relação da morfologia do corpo que altere a rotação interna da 
articulação do quadril, são outras possíveis causas. As consequências geradas por esse problema são diversas, 
como o deslocamento da atividade muscular em altas intensidade, uma cinemática distinta e alteração da 
coordenação, prejudicando atividade muscular, um recrutamento eficiente e o movimento correto. Esses 
fatores comprometem o desempenho e podem até promover a aposentadoria antecipada desses atletas. 
Estratégias utilizando uma adequada gestão de treinamento e competição são vistas como primordiais para 
a prevenção e combate às patologias da região lombar em remadores. Outro fator importante é avaliação 
clínica detalhada é a recomendação para busca de adequadas medidas de prevenção e tratamento.
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CONCLUSÕES: A coluna lombar é a região mais acometida nos atletas de remo. Assim, essa região 
deve ser compreendida para uma adequada prática esportiva, promoção de saúde, estímulo ao melhor 
desempenho esportivo. Portanto, fatores que favorecem uma prevenção e combate da patologia lombar 
devem ser encorajados, como uma melhor gestão e uma participação mais eficiente da equipe médica no 
combate as dores e lesões nos remadores.
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ID: 3501
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: MARCOS VAZ DE LIMA (SANTA CASA DE SÃO PAULO - SAO PAULO - SP - Brasil)

TÍTULO: AFECÇÕES DA COLUNA VERTEBRAL EM ATLETAS ACOMPANHADOS EM 
UM AMBULATÓRIO DE TRAUMATOLOGIA DO ESPORTE NO PERÍODO DE 
12 ANOS – ESTUDO RETROSPECTIVO

OBJETIVO: Identificar patologias da coluna vertebral mais frequentes e em quais esportes são mais comuns

METODOLOGIA: Foi realizado um estudo epidemiológico retrospectivo com coleta de dados dos 
prontuários dos últimos 12 anos no grupo de traumatologia do esporte da nossa instituição. Foram incluídas 
todas as avaliações de pacientes realizadas pelo grupo no ambulatório que tiveram como motivo de consulta 
queixas relacionadas a coluna vertebral. Foram excluídas todas as avaliações de pacientes realizadas que 
tiveram como diagnóstico afecções de outras regiões que não a coluna vertebral. 

RESULTADOS: Foram analisados 3000 prontuários, dos quais foram selecionados 296 que preencheram 
os critérios de inclusão. A idade média dos atletas foi de 26 anos e 52,7% eram do sexo feminino. Os 
esportes com maior prevalência foram o balé com 18,2%, a ginástica com 13,1%, as lutas com 11,3% e o 
futebol com 9,1%. O principal diagnóstico foi dor lombar não-específica com 46,2% dos casos. Os exames 
de imagem não foram relatados em 57,4% dos pacientes, enquanto a fisioterapia foi indicada para 55% dos 
casos. 

CONCLUSÕES: A dor lombar inespecífica representou o maior percentual dentro de todas as afecções da 
coluna vertebral e o balé foi a modalidade de maior prevalência.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/tAl0AjVKwQlS4wrpNyraMWph3KX8.doc  
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ID: 3503
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Emilio Crisóstomo lima verde (Unicamp - campinas - SP - Brasil), SYLVIO NETO MISTRO 
(UNICAMP/ HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ - CAMPINAS - SP - Brasil), ANDRE ROSA FRAZAO 
(UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), MAURICIO COELHO LIMA (UNICAMP/ HOSPITAL ALEMÃO 
OSWALDO CRUZ - CAMPINAS - SP - Brasil), IVAN GUIDOLIN VEIGA (UNICAMP - CAMPINAS - SP 
- Brasil), MARCOS ANTONIO TEBET (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), WAGNER PASQUALINI 
(UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), PAULO TADEU MAIA CAVALI (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), 
MARCELO ITALO NETO RISSO (UNICAMP/ HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ - CAMPINAS - SP 
- Brasil)

TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE ESTENOSE LOMBAR BASEADA NA MORFOLOGIA DO 
SACO DURAL E QUALIDADE DE VIDA

OBJETIVO: Avaliar a possível existência de uma correlação significativa entre a classificação de gravidade da 
estenose lombar baseada na morfologia do saco dural e a qualidade de vida em pacientes ambulatoriais.

METODOLOGIA: Quarenta pacientes com diagnóstico de estenose lombar, acompanhados em um hospital 
universitário, foram submetidos ao exame de Ressonância Magnética (RM) e a questionários de qualidade 
de vida: Oswestry Disability Index (ODI), SF-36, Swiss Spinal Stenosis Questionnaire (SSS) e EQ-5D. Foram 
classificados em tipo A, B, C ou D, baseados na RM. Na análise estatística, foi realizada a correlação de 
Spearman.

RESULTADOS: 17 pacientes do sexo feminino e 23 do sexo masculino com média de idade de 56,5 
anos. ODI apresentou uma disfunção média de 44,9%, o PCS escore médio de 29,9, o MCS de 41,3. Os 
Sintomas gerais do SSS apresentaram média de 3,2 e o EQ-5D apresentou média de 0,491. Os pacientes 
com maior gravidade da classificação não foram, necessariamente, os que apresentaram piores escores nos 
questionários de qualidade de vida

CONCLUSÕES: Classificação de estenose lombar baseada na morfologia do saco dural não apresenta 
correlação com os questionários de qualidade de vida aplicados

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Ry5QRZYnC6XiYXKjWwAttJvdNGS7.png  
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ID: 3505
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: SYLVIO NETO MISTRO (UNICAMP / HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ - SAO PAULO 
- SP - Brasil), EMILIO CRISOSTOMO LIMA VERDE (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), MAURICIO 
COELHO LIMA (UNICAMP / HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ - SAO PAULO - SP - Brasil), ANDRE 
ROSA FRAZAO (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), IVAN GUIDOLIN VEIGA (UNICAMP - CAMPINAS 
- SP - Brasil), MARCOS ANTONIO TEBET (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), WAGNER PASQUALINI 
(UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), PAULO TADEU MAIA CAVALI (UNICAMP - CAMPINAS - SP - 
Brasil), MARCELO ITALO NETO RISSO (UNICAMP / HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ - SAO 
PAULO - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) - CAMPINAS 
- SP - Brasil

TÍTULO: COMPARAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS DE QUALIDADE DE VIDA PRÉ-
OPERATORIOS EM UMA POPULAÇÃO COM ESTENOSE LOMBAR

OBJETIVO: correlacionar os quatro questionários de qualidade de vida: Oswestry Disability Index (ODI), 
SF-36, Swiss Spinal Stenosis Questionnaire (SSS), EQ-5D em pacientes que ainda não foram submetidos a 
tratamento cirúrgico de estenose lombar

METODOLOGIA: quarenta pacientes com diagnóstico de estenose lombar acompanhados em um hospital 
universitário responderam quatro questionários de qualidade de vida em uma consulta pré-operatoria. Os 
escores de cada questionário foram tabelados e posteriormente comparados. Na análise estatística, foi 
realizada a correlação de Spearman.

RESULTADOS: O Oswestry (ODI) apresentou uma média de 44,9. O PCS do SF-36 apresentou uma 
média de 29,9. Já o MCS apresentou média de 41,3. O questionário Swiss Spinal Stenosis, suas subdivisões 
apresentaram: SSS (sintomas) média 3,2; SSS (dolorosos) média 3,62; SSS (neuroisquêmicos) média 2,65; 
SSS (função física) média 2,6. O EQ-5D apresentou média de 0,491.
Quando realizada a análise estatística das possíveis correlações entre os questionários, o ODI apresentou 
correlação inversa absoluta com o PCS do SF-36 (r = 0,441), além do EQ-5D, onde encontrou relação 
absoluta de 0,564. Já quando correlacionado com os escores do questionário suíço, apresentou correlação 
direta com sintomatologia geral e função física, 0,443 e 0,577. Todos com p<0,05.
O SF-36 apresentou, ao correlacionar o PCS com o SSS, uma correlação inversa com os sintomas gerais e de 
dor mecânica, além da função física. Porém a mesma correlação não foi encontrada com o EQ-5D. A saúde 
mental (MCS) por outro lado, apresentou correlação direta com o EQ-5D (r=0,549).
 O questionário suíço apresentou correlação inversa com o EQ-5D quando foi levada em consideração a 
sintomatologia geral e dor mecânica, além da função física. Também foi possível observar essa correlação 
com o PCS do SF-36. Quando foi avaliado o subgrupo de sintomas neuroisquêmicos isoladamente, não foi 
encontrada correlação nem direta nem inversa com nenhum outro questionário.
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Conforme já demonstrado, o EQ-5D foi o questionário que apresentou as melhores correlações com os 
demais questionários, apresentando relação absoluta direta ou inversa acima de 0,5. A exceção foi com o 
subgrupo PCS do SF-36, e os sintomas neuroisquêmicos do questionário suíço.

CONCLUSÕES: Quando comparados em uma população com estenose lombar pré-operatória, os 
questionários de qualidade de vida apresentaram boa correlação, sendo possível a utilização de um questionário 
mais simples e direto como o EQ-5D para avaliação destes pacientes com um desfecho aceitável. Mais 
estudos são necessários para que se possa consolidar questionários mais simples e objetivos como exequíveis 
e com bons resultados para a estenose lombar.
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ID: 3508
ÁREA: Degenerativa cervical
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Luis Eduardo Carelli Teixeira da Silva (INTO - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Fernando Breno de 
Oliveira Ribeiro (INTO - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Alderico Girão Campos de Barros (INTO - Rio de 
Janeiro - RJ - Brasil), Jackson Daniel Sousa Silva (INTO - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Felipe Gomes Sousa e 
Silva (INTO - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Renato Henrique Tavares (INTO - Rio de Janeiro - RJ - Brasil)
Instituições do Trabalho: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

TÍTULO: ESTUDO RETROSPECTIVO DAS VIAS DE ABORDAGEM TRANSORAL E 
TRANSORAL ESTENDIDA, APLICABILIDADE EM DIFERENTES DOENÇAS DA JUNÇÃO 
CRÂNIO-CERVICAL.

OBJETIVO: revisar os casos cirúrgicos de pacientes com doenças da coluna cervical alta submetidos ao acesso 
transoral (TO), à sua forma estendida (glossotomia labiomandibular - GLM) e ao percutâneo, comparando-
os com a literatura pertinente.

METODOLOGIA: revisão dos casos cirúrgicos abordados por via transoral, entre 2000 e 2018, no mesmo 
centro brasileiro especializado de cirurgia de coluna vertebral. Os pacientes foram acompanhados clínica e 
radiologicamente por um período mínimo de 1 ano. Os parâmetros avaliados foram a idade do paciente no 
momento da cirurgia, a doença de base, o procedimento cirúrgico realizado (transoral clássico, estendido 
ou percutâneo), realização ou não de velotomia, o tipo de acesso faríngeo, classificação pré-operatória de 
Frankel, o ano em que foi feita a cirurgia, o tempo de follow-up, se houve ou não complementação com 
fusão posterior e as complicações. Estas foram subclassificadas em major ou minor. 

RESULTADOS: dos 23 pacientes submetidos a acessos transorais, dois foram reabordados, sendo um duas 
vezes, totalizando 26 procedimentos transorais em nossa série. Destes, quatorze foram feitos via TO, quatro à 
GLM e seis percutâneos. Os acessos se mostraram adequados para todos os casos. Quando se fazia necessária 
maior exposição distal, o acesso GLMM era o mais adequado. Nos casos de abordagem mais proximal, incluindo a 
base do crânio, a velotomia mostrou-se eficaz. Dentre as complicações, observamos quatro casos de insuficiência 
velopalatina, manifestada principalmente como voz anasalada (relacionada à velotomia); dois casos de durotomia 
acidental, reparados no mesmo tempo cirúrgico e um caso de extravasamento de polimetilmetaacrilato para 
a faringe (vertebroplastia percutânea), que precisou de abordagem transoral para a retirada deste. Em um dos 
pacientes submetidos a GLM, houve infecção cutânea superficial, deiscência faríngea tardia e pseudoartrose.

CONCLUSÕES: as vias transorais empregadas foram eficientes na abordagem de cada doença, permitindo 
boa exposição, com segurança aceitável às estruturas neurovasculares e gerando bons resultados, com poucas 
complicações, a maior parte facilmente tratável. 

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/1ExfEjA4t7kGHky7YHpn6N3G2hN3.pdf  
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ID: 3511
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Ricardo César Côrtes De Bom (DOT - UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), RIAN SOUZA 
VIEIRA (FMRP - USP - RIBEIRAO PRETO - SP - Brasil), LUIZ HUMBERTO FARIA BARBOSA (Hospital 
Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto - RIBEIRAO PRETO - SP - Brasil), GUILHERME JOSE COELHO 
DIAS (Hospital Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto - RIBEIRAO PRETO - SP - Brasil), EROTIDES 
VILAS BOAS NETO (Hospital Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto - RIBEIRAO PRETO - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: DOT - UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil

TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE INFILTRAÇÃO MEDICAMENTOSA EPIDURAL 
EM COLUNA E A FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE LOMBOCIATALGIA: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA

OBJETIVO: Esse trabalho tem como objetivo principal, avaliar as diferenças nos resultados clínicos, dos 
paciente com quadro de lombociatalgia, tratados com fisioterapia convencional e com bloqueios epidurais 
de coluna, através de uma revisão de literatura dos principais artigos ja publicados sobre essas técnicas de 
tratamento.

METODOLOGIA: A seleção dos estudos foi realizada através de busca em bancos de dados online como: 
Scielo, Pubmed e MedLine, com base nos critérios: ano de publicação entre 2005 e 2022; publicados em 
inglês, artigos com textos completos e revistas de impacto. Foram selecionados 36 artigos para leitura minuciosa 
do total de 361 artigos publicados em periódicos, dentre esses foram incluídos 16 que são referenciados no 
presente texto.

RESULTADOS: De forma consensual os autores analisados relatam que existem três vias utilizadas para a 
infiltração medicamentosa na coluna sendo estas: A lombossacral caudal, a interlaminar e a transforaminal.
O aumento do índice de injeções peridurais tem sido visível, o que segundo Manchikant, Ruan e Gupta1 é 
justificado pelo crescimento da dor lombar crônica. 
As complicações e reações adversas desses procedimentos são variadas e incluem: cefaleia vasopressora 
causando síncope, punção dural, hematoma, abcesso epidural, meningite bacteriana 6,7,8. Boxem et al.9 
encontraram em seu estudo uma incidência de 9,6% de complicações por injeção e 16,8% de complicações 
totais. Outros efeitos podem ser associados a utilização dos corticosteroides que são citados como: ganho de 
peso, retenção de líquidos, hiperglicemia, osteoporose e necrose óssea. 6,7,8.
Diante das desvantagens apresentadas e com o objetivo de proporcionar melhores terapêuticas de controle 
da dor, diversas técnicas regularmente têm sido desenvolvidas.
A fisioterapia é considerada um tratamento conservador, sendo na maioria das terapêuticas associada a outras 
técnicas. É recomendada para pacientes com dor leve e moderada9,10.
A radiofrequência pulsada como uma das técnicas de fisioterapia tem se mostrado promissora no controle 
da dor, quando direcionada ao gânglio da raiz dorsal adjacente tem sido indicada para o tratamento de dores 
radiculares11,12.
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O efeito analgésico da radiofrequência pulsada se apresentou mais longo quando comparado a injeção 
peridural de corticosteroide.

CONCLUSÕES: A injeção de esteróide no espaço epidural tem sido uma terapêutica utilizada há bastante 
tempo, no entanto nem sempre apresenta resposta muito eficaz, sendo assim a utilização da fisioterapia e 
radiofrequência pulsada tem sido considerada como alternativas no controle da dor.
Após a obtenção e análise de dados concluímos que cientificamente a utilização da fisioterapia e radiofrequência 
pulsada tem se mostrado promissora, no entanto ainda são necessários mais estudos que comprovem sua 
eficácia no controle da dor, sendo atualmente indicada como forma de associação a terapia farmacológica.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/jIxoaSty0pRRY07ng6mY8iQvOFd9.docx  
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ID: 3512
ÁREA: Doenças ósteo-metabólicas na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: GABRIELLE AVELAR LOPES LAMOGLIA (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), SYLVIO NETO 
MISTRO (UNICAMP / HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ - SAO PAULO - SP - Brasil), ANDRE ROSA 
FRAZAO (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), MAURICIO COELHO LIMA (UNICAMP / HOSPITAL 
ALEMAO OSWALDO CRUZ - SAO PAULO - SP - Brasil), MARCOS ANTONIO TEBET (UNICAMP - 
CAMPINAS - SP - Brasil), WAGNER PASQUALINI (UNICAMP - SAO PAULO - SP - Brasil), IVAN GUIDOLIN 
VEIGA (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), PAULO TADEU MAIA CAVALI (UNICAMP - CAMPINAS - 
SP - Brasil), MARCELO ITALO NETO RISSO (UNICAMP / HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ - SAO 
PAULO - SP - Brasil)

TÍTULO: ÍNDICE DE DEFORMIDADE ESPINAL E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES 
COM DIAGNÓSTICO DENSITOMÉTRICO DE OSTEOPOROSE

OBJETIVO: Avaliar a existência de uma possível correlação significativa entre a qualidade de vida de pacientes 
ambulatoriais com osteoporose e o Spinal Deformity Index (SDI, Índice de Deformidade Espinal), método 
radiográfico de avaliação semiquantitativa da coluna vertebral que permite identificar fraturas prevalentes e incidentes

METODOLOGIA: Estudo observacional transversal realizado com pacientes do sexo feminino, caucasianas, 
com mais de 50 anos de idade, diagnóstico densitométrico de osteoporose e em seguimento ambulatorial, 
as quais foram submetidas aos questionários Oswestry Disability Index (ODI) e SF-36 para dimensionar o 
dano direto e indireto das fraturas por fragilidade vertebral na qualidade de vida. A pontuação obtida nestes 
questionários foi correlacionada com os escores do SDI, calculados a partir das radiografias da coluna vertebral 
lombar e torácica

RESULTADOS: Concluíram o estudo 48 pacientes, com média de idade de 69,6 ± 6,7 anos, índice de massa 
corporal (IMC) médio de 25,4 ± 3,4 kg/m2, ODI médio de 25,1 ± 17,9%, SF-36 médio de 428,7 ± 192,4 e 
SDI médio de 4,3 ± 3. Para a análise estatística empregou-se o coeficiente de Spearman (p ≤ 0,05)Não houve 
correlação estatística significativa entre o escore SDI e a pontuação obtida nos questionários de qualidade de 
vida, ODI e SF-36, mesmo quando considerados cada um de seus domínios separadamente. Em contrapartida, 
o IMC apresentou correlação positiva de 0,37 (p = 1x10-2) com o SDI. Porém, deve-se ressaltar que se trata 
de uma correlação fraca.
Quando considerados os subgrupos com SDI menor que 4 (n=21), entre 4 e 7 (n=17) e maior que 7 (n=10), 
também não há uma correlação estatística significativa entre o escore SDI e a pontuação obtida nos questionários 
de qualidade de vida, ODI e SF-36. Exceção é feita ao IMC das pacientes com SDI menor do que 4.

CONCLUSÕES: Não houve correlação estatística entre o SDI e a pontuação obtidas nos questionários de 
qualidade de vida SDI e SF-36 na amostra de população estudada. Demonstrou-se que em uma população 
com seguimento ambulatorial adequado para o tratamento da osteoporose, a qualidade de vida tende a ser 
melhor, a despeito da presença de fraturas vertebrais por insuficiência.
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ID: 3514
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Pedro Wild (hospital pequeno principe - curitiba - PR - Brasil), Tiago Slaviero (hospital pequeno 
principe - curitiba - PR - Brasil), Luiz Avila (hospital pequeno principe - curitiba - PR - Brasil), Eduarda Lima 
(hospital pequeno principe - curitiba - PR - Brasil), Carlos Aguiar (hospital pequeno principe - curitiba - PR - 
Brasil), Luis Rocha (hospital pequeno principe - curitiba - PR - Brasil)
Instituições do Trabalho: Hospital Pequeno Príncipe - Curitiba - PR - Brasil

TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE LORDOSE LOMBAR E INCIDÊNCIA PÉLVICA EM UMA 
POPULAÇÃO INFANTIL BRASILEIRA

OBJETIVO: Extrapolar as fórmulas pré-estabelecidas na literatura mundial para uma população infantil 
diferente das utilizadas pelas publicações que se dispuseram ao estudo da lordose lombar e da incidência 
pélvica.

METODOLOGIA: Estudo retrospectivo transversal, para a inclusão no estudo utilizamos prontuários de 
pacientes entre 4 (quatro) e 17 (dezessete) anos completos que possuíam radiografias simples de coluna 
lombossacra, com descritivo de “coluna”, do período entre 01 de Abril de 2020 e 31 de Junho de 2021, 
realizadas em ortostase, sem deformidades ou patologias da coluna e pelve, de ambos os gêneros. Já para 
a exclusão, excluímos os prontuários com informações incompletas ou que não contemplavam os critérios 
de inclusão no estudo.

RESULTADOS: Dentre os 1124 exames, 83 (7,4%) prontuários contemplavam plenamente os critérios de 
inclusão do trabalho. Destes, 30 (36%) correspondiam a meninas e 53 (67%) a meninos. Dentre as crianças 
maiores que 10 anos as médias de lordose lombar e incidência pélvica corresponderam, respectivamente, a 
44,65º e 50,59º; já nos pacientes abaixo dessa faixa etária os valores medianos foram de 46,43º e 51,45º.
Dentre os achados referentes às medidas da Lordose Lombar, as meninas, independente da faixa etária, 
apresentaram intervalo de confiança entre 44,56º e 54,11º (com mínimo e máximo em 28,67º e 81,5º, 
respectivamente). Números discretamente maiores quando comparados com o gênero masculino, com 
mediana entre 38,5º e 46,45º, com significância estatística (p<0,05). Este padrão também se apresentou 
nas medições da Incidência Pélvica que compreendeu mediana entre 47,96º e 59,81º no gênero feminino e 
43,36º e 54,12º para o sexo masculino, achado sem significância estatística.

CONCLUSÕES: A correlação demonstrada no trabalho original de Mac-Thiong et al é a que mais 
acertadamente se aplica à população estudada neste trabalho.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/xSGnj1lxNmm0lJowZ6SDi8aV4SM9.pdf  
 



226

TRABALHOS CIENTÍFICOS - 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE COLUNA

ID: 3515
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Rômulo Pedroza Pinheiro (Department of Orthopaedic and Anesthesiology and Doctoral 
Student, Ribeir o Preto Medical School, University of Sao Paulo, Brazil - Fortaleza - SP - Brasil), Leonardo 
Nascimento Ribeiro (Department of Orthopaedic and Anesthesiology and Doctoral Student, Ribeir o Preto 
Medical School, University of Sao Paulo, Brazil - São Paulo - SP - Brasil), Herton Costa Rodrigo Tavares 
(Department of Orthopaedic and Anesthesiology and Doctoral Student, Ribeir o Preto Medical School, 
University of Sao Paulo, Brazil - Sao Paulo - SP - Brasil), Helton Luiz Aparecido Defino (Department of 
Orthopaedic and Anesthesiology and Doctoral Student, Ribeir o Preto Medical School, University of Sao 
Paulo, Brazil - Ribeirão Preto - SP - Brasil)

TÍTULO: OGILVIE SYNDROME FOLLOWING SPINAL SURGERY

OBJETIVO: Ogilvie syndrome is a rare disease characterized by acute abdominal pain and distention in the 
absence of mechanical obstruction. It is a
rare condition that usually affects hospitalized patients in association with severe illness or after surgery. A few 
cases have been reported after spinal surgery.

METODOLOGIA: Retrospective reports of Ogilvie syndrome in three patients that underwent spinal 
surgery (two posterior lumbar instrumented fusion and one anterior cervical fusion). Surgical treatment was 
required in two patients and conservative treatment in one out the three patients.

RESULTADOS: Two patients had a complete recovery of symptoms and signs of the disease, and one died.

CONCLUSÕES: Ogilvie syndrome is rare, but it should be considered a differential diagnosis in patients 
who have undergone surgery and present with significant abdominal pain and distention.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/aa0oK15tnJWKIlvYpge5Ogsg0YV0.pdf  
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ID: 3516
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: WELBER ERICK FEITOSA MENESES (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), SYLVIO NETO 
MISTRO (HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ / UNICAMP - SAO PAULO - SP - Brasil), JESSICA YUMI 
MATUOKA (HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ - UNIDADE DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS 
EM SAÚDE (UATS) - SAO PAILO - SP - Brasil), HALITON ALVES JUNIOR OLIVEIRA (HOSPITAL ALEMAO 
OSWALDO CRUZ - UNIDADE DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (UATS) - SAO PAULO - 
SP - Brasil), MARCELO ITALO NETO RISSO (HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ / UNICAMP - SAO 
PAULO - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ - SAO PAULO - SP - Brasil

TÍTULO: O USO DO O-ARM E DA RADIOESCOPIA EM CIRURGIAS DA COLUNA: 
ESTUDO COMPARATIVO

OBJETIVO: Este estudo tem como objetivo avaliar e comparar entre o uso do sistema O-arm® e a 
utilização de radioscopia na técnica de freehand em cirurgias de coluna.

METODOLOGIA: METANALISE com Buscas nas bases PubMed e Embase utilizando-se descritores 
padronizados de cada base e palavras-chave relacionadas à intervenção de interesse. Não foram adicionados 
filtros nas estratégias de busca 
Para serem incluídos, os estudos deveriam comparar cirurgias ortopédicas com instrumentação navegada pelo 
O-arm® ou realizadas por meio de técnica freehand. Deste modo, foram considerados somente estudos com 
grupo comparador, randomizados ou não randomizados (ensaio clínico randomizado, estudo de intervenção 
não randomizado, coorte prospectiva ou retrospectiva ou caso-controle). Revisões sistemáticas foram avaliadas 
quanto aos estudos incluídos e qualidade metodológica com o intuito de verificar adequabilidade e pertinência 
ao presente estudo. Foram considerados somente artigos em português, inglês e espanhol, publicados em 
qualquer período. Os estudos foram excluídos caso não relatassem os desfechos de interesse; incluíssem outras 
intervenções sem apresentar análises estratificadas; não apresentassem informações satisfatórias para determinar 
a técnica utilizada; se as cirurgias denominadas freehand utilizassem dispositivos para guiar o procedimento e não 
apenas para checar o posicionamento dos parafusos; fossem revisões sistemáticas que não estivessem de acordo 
com os critérios de seleção do presente ou que apresentassem qualidade metodológica baixa ou criticamente 
baixa. Estudos com cadáveres e modelos do tipo phantom também foram excluídos.Para o desfecho de acurácia 
da introdução, foram conduzidas meta-análises considerando as indicações de cirurgia, níveis e segmentos 
operados, quando possível. Utilizou-se o ponto de corte de 2 mm de penetração, adotado em diversos estudos. 
Por ser utilizado um desfecho dicotômico (“aceitável”: <2 mm), adotou-se o método de Mantel-Haenszel de 
efeitos aleatórios. Caso houvesse heterogeneidade substancial (I2 > 50%), as possíveis fontes seriam avaliadas 
em análises de subgrupo.A busca nas bases de dados retornou 1.117 estudos. Seis estudos adicionais foram 
localizados em busca manual, totalizando 1.123 referências. Após a exclusão de duplicatas, 849 estudos únicos 
foram avaliados pelo título e pelo resumo, dos quais 70 tiveram seu texto completo lido. Vinte e quatro estudos 
tiveram sua elegibilidade confirmada, sendo incluídos na presente revisão.
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RESULTADOS: tempo de cirurgia: não houve definição conclusiva entre as duas técnicas.
acurácias : tendencia de melhora do O-arm® 
dose de radiação: menor dose na técnica free-hand
segurança : maior na técnica O-arm®

CONCLUSÕES: Embora os resultados deste trabalho sugiram que a cirurgia navegada pelo O-arm® seja 
superior à técnica freehand em acurácia e ocorrência de complicações, estes achados devem ser avaliados 
com cautela. Os estudos incluídos apresentaram alto risco de viés, a heterogeneidade clínica dos participantes 
de cada estudo foi substancial e a qualidade da evidência, para o desfecho de acurácia, variou de muito baixo 
a baixo.
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ID: 3517
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: emiliano vialle (hospital cajuru, pucpr - Curitiba - PR - Brasil), joana guasque (hosp cajuru pucpr 
- Curitiba - PR - Brasil), federico landriel (hosp italiano - Argentina), claudio yampolsky (hospital italiano - 
Argentina), C Santos (Hosp univ marques de valdecilla - Espanha), A Krutko (scientific research institute - 
Federação Russa), yung park (ilsan hospital - Coréia do Sul), yann philippe charles (hopitaux universitaire de 
strasbourg - França), pedro varanda (hosp de braga - Portugal), paulo pereira (centro hospitalar são joão - 
Portugal)

TÍTULO: CLINICAL OUTCOMES AND FUSION SUCCESS IN PATIENTS WITH 
DEGENERATIVE LUMBAR DISEASE WITHOUT SPONDYLOLISTHESIS: COMPARING 
ANTEROLATERAL TO POSTERIOR MIS APPROACHES

OBJETIVO: Minimally invasive (MI) lumbar interbody fusion (LIF) approaches are used to treat patients with 
degenerative lumbar disease (DLD). It is uncertain if patients receiving an anterolateral or posterior approach 
achieve similar outcomes. This study aimed to generate real-world evidence of effectiveness and safety of 
anterolateral and posterior MI-LIF approaches.

METODOLOGIA: Patient reported outcomes (PROMs) were collected using ODI, VAS scales to measure 
back and leg pain, and EQ-5D. Fusion status was assessed by CT-scan or radiography.
Methods
DLD patients without spondylolisthesis indicated for anterolateral (ALIF, DLIF, OLIF) or posterior (MIDLF, 
PLIF, TLIF) MI-LIF surgery were consecutively enrolled (n=109) in a multi-center prospective clinical study 
(NCT02617563) in Brazil, Argentina, Mexico, Asia, and Europe. Each procedure was completed by an 
MI experienced surgeon who chose the approach for each patient. PROMS were collected at baseline, 
4-weeks, 3- and 12-months post-surgery. Fusion status was assessed at 1-year (± 6-months). Paired t-test 
and ANCOVA were used to test for improvements from baseline and between group differences.

RESULTADOS: Fifty of 109 patients received anterolateral MI-LIF (58% 1-level; 42% 2-level) and 59 
patients received posterior MI-LIF (86% 1-level, 14% 2-level). Stenosis was less common in patients who 
underwent anterolateral (60% first level, 52% second level) compared to posterior (78% at first level, 88% 
at second level) MI-LIF procedures.
At 1-year post-surgery, patients reported on average, statistically significant and clinically important 
improvements on all outcome measures compared to baseline regardless of approach used. There were no 
statistically significant differences in the level of improvement between patients receiving an anterolateral or 
posterior approach for ODI, leg pain and EQ5D index score. Patients treated with a posterior approach had 
a greater reduction in back pain compared with anterolateral treated patients (p =0.017). Overall, 87% of 
patients assessed achieved fusion by 1-year (anterolateral group 91.2%, posterior group 82.9%). One MI-LIF 
procedure-related and one device-related SAE in the anterolateral group were reported. 
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CONCLUSÕES: Despite the anterolateral group having a higher percentage of patients requiring a 2-level 
MI-LIF compared to the posterior group, the fusion rates and PROMs were similar; the exception being 
for the reduction in back pain which favored the posterior group. It is not clear if surgeons are matching the 
approach to the patient, or if it does not matter which approach is used. It is important for clinical guidelines 
that patient profiles are defined to establish who is most likely to benefit from which approach.
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ID: 3518
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Lohran Anguera Lima (Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo Departamento 
de Ortopedia e Traumatologia - São Paulo - SP - Brasil), William Zarza Santos (Irmandade Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo Departamento de Ortopedia e Traumatologia - São Paulo - SP - Brasil), Rodrigo 
Goes Medéa Mendonça (Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo Departamento de Ortopedia 
e Traumatologia - São Paulo - SP - Brasil), Robert Meves (Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo Departamento de Ortopedia e Traumatologia - São Paulo - SP - Brasil), Alberto Ofenhejm Gotfryd 
(Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo Departamento de Ortopedia e Traumatologia - São 
Paulo - SP - Brasil)

TÍTULO: HÁ ASSOCIAÇÃO ENTRE O TIPO DE MIGRAÇÃO DA HÉRNIA DE DISCO 
INTERVERTEBRAL LOMBAR, DOR NEUROPÁTICA E TIPO DE TRTATAMENTO?

OBJETIVO: verificar a correspondência da migração da hernia de disco intervetebral lombar com o grau de 
dor autorreferida pelos pacientes e o predomínio de cada modalidade de tratamento utilizado (conservador 
x cirúrgico). 

METODOLOGIA: O estudo, de desenho transversal, descritivo de série de casos e unicêntrico, recrutou 
mediante amostragem não probabilística por julgamento, em que a escolha dos respondentes decorreu da 
busca por indivíduos que possuem características definidas previamente para a amostra. Foram rastreados 
prontuários de pacientes adultos (≥ 18 anos de idade) de ambos os sexos, submetidos a tratamento 
conservador ou cirúrgico para HDIL, no período de 2015 a 2019, atendidos em hospital terciário da 
cidade de São Paulo, cujo prontuário médico apresentava o diagnóstico HDIL, comprovado por exame de 
imagem de ressonância magnética (RM) e com seguimento mínimo de 6 meses. O tratamento cirúrgico foi 
protocolarmente adotado para atender pacientes com falha no tratamento conservador após 6 semanas, dor 
intratável, déficit neurológico progressivo e síndrome da cauda equina. Pacientes submetidos à infiltração na 
coluna foram inseridos no grupo conservador.

RESULTADOS: O estudo contou com 84 participantes de ambos os sexos, identificados com diagnóstico 
de HDIL, sendo 38 do sexo masculino (45,2%) e 46 do sexo feminino (54,8%). A média de idade total 
foi de 50,6 anos (±10,6). Do conjunto da amostra, 42 foram tratados de forma cirúrgica e 42 de forma 
conservadora. O nível vertebral mais acometido foi entre L4-L5 (45,2%) e L5-S1 (44%), sendo que as 
migrações discais mais observadas foram para a zona 2 (23,8%) e zona 3 (23,8%) (Tabela 1). 
A pontuação média dos níveis de dor para o grupo tratado cirurgicamente foi de 2,57 pontos (±2,61) e para 
o grupo conservador foi de 4,6 pontos (±3,05), após pelo menos seis meses do tratamento instituído. A 
amostra demonstrou diferença estatisticamente significativa referente a esse desfecho (p < 0,05) (Tabela 2).
Em relação à associação entre as zonas de migração da HDIL e o tipo de tratamento utilizado, foi verificado 
associação estatisticamente significante (p < 0,01), pois as zonas 3 e 4 apresentaram valores maiores do que 
o esperado para o tratamento cirúrgico, enquanto que as HDIL não migradas ou na zona 2 apresentaram 
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valores observados maiores do que os esperados para o tratamento conservador, com exceção da zona 1 
(Tabela 5).

CONCLUSÕES: Ambos os grupos de pacientes, tratados cirúrgica ou conservadoramente, apresentaram 
grau de dor autorreferida leve. Os pacientes tratados conservadoramente se posicionaram na escala 
mais próximos à dor moderada, enquanto os tratados cirurgicamente, mais distantes. O grupo tratado 
cirurgicamente apresentou menor intensidade subjetiva de dor em relação ao grupo conservador, com 
diferença estatisticamente significativa. Não se encontrou diferença estatística na correspondência entre zona 
de migração da HDIL e a intensidade subjetiva de dor

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/byYKw6g7q4lVTayp1SMxfecaiRX9.docx  
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ID: 3522
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: RODRIGO JOSÉ FERNANDES COSTA (HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA - RIO DE 
JANEIRO - RJ - Brasil), GUSTAVO BORGES LAURINDO AZEVEDO (HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA 
- RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil), MARCEL OLIVEIRA NASCIMENTO (HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA 
- RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil), LUIZ EDUARDO PEREIRA COSTA ASSIS ALMEIDA (HOSPITAL ESTADUAL 
DA CRIANÇA - RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil), ANTONIO CARDOSO PAIVA (HOSPITAL ESTADUAL DA 
CRIANÇA - RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil), DIOGO RAMOS NORONHA (HOSPITAL ESTADUAL DA 
CRIANÇA - RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil) 
Instituições do Trabalho: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA - RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CORREÇÃO DA CURVA CORONAL NO TRATAMENTO DA 
ESCOLIOSE NEUROMUSCULAR PELA TÉCNICA DE FIXAÇÃO BIPOLAR COM USO DE 
MATERIAL CONVENCIONAL

OBJETIVO: A escoliose neuromuscular normalmente requer tratamento cirúrgico, por ser progressiva 
e causar diversas morbidades quando não tratada. O tratamento cirúrgico, costuma ser bastante invasivo, 
acarretando muitas complicações no pós-operatório. Sob esta demanda, tem crescido o interesse de 
diversos centros por técnicas menos invasivas, que diminuam as complicações do tratamento, sem perder 
significativamente a eficácia. 
O objetivo deste trabalho foi analisar a correção das curvas de pacientes com escoliose neuromuscular 
operados com técnica de fixação bipolar com uso de materiais convencionais, comparando os resultados 
obtidos com os descritos na literatura.

METODOLOGIA: Foram analisadas as correções das curvas principais, das radiografias panorâmicas 
da coluna, realizadas no período pré-operatório e pós-operatório nos pacientes submetidos a técnica 
minimamente invasiva denominada bipolar utilizando material convencional para o tratamento da escoliose 
neuromuscular. 
Todos os pacientes foram submetidos ao tratamento cirúrgico com utilização de tração halo-femoral durante 
o procedimento. Foi realizada a fixação da coluna em sua região torácica proximal e na pelve, com uso de 
parafusos de fixação de ilíacos convencionais. A síntese da coluna proximal e dos ilíacos foi conectada com 
uso de hastes e conectores tipo “dominó”, sendo realizadas manobras de “distração” e manipulação do 
tronco para obtenção da correção da escoliose.

RESULTADOS: Foram realizadas 8 cirurgias, no período de janeiro de 2020 a Junho de 2021. A média de 
idade dos pacientes foi 10 anos (variando de 5 a 15). A média do ângulo da maior curva no plano coronal foi 
de 94 graus (variando de 43,8 a 142). A média do ângulo da curva final foi de 42 graus variando de (15,1 a 
99,7). Dessa forma houve uma melhora de 52 graus em média, o que corresponde a uma correção de 55%. 

CONCLUSÕES: O uso do material convencional para a realização da fixação bipolar mostrou-se alternativa 
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eficaz para a correção da escoliose neuromuscular, com resultados de correção radiográfica semelhantes aos 
descritos na literatura internacional com o uso de materiais especiais. A utilização de materiais convencionais 
para a realização desta cirurgia apresenta vantagens como menor custo e maior disponibilidade em diferentes 
regiões.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/wQjqOmh59B42lDP3DTg8NfoLH3L9.jpeg  
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ID: 3523
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Romulo Pedroza Pinheiro (Departments of Medical Clinics and Orthopaedic and Anesthesiology, 
Ribeir o Preto Medical School, University of Sao Paulo - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Priscila Barile Marchi 
Candido (Departments of Medical Clinics and Orthopaedic and Anesthesiology, Ribeir o Preto Medical School, 
University of Sao Paulo - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Fernanda Maris Peria (Departments of Medical Clinics 
and Orthopaedic and Anesthesiology, Ribeir o Preto Medical School, University of Sao Paulo - Ribeirão 
Preto - SP - Brasil), Herton Rodrigo Tavares Costa (Departments of Medical Clinics and Orthopaedic and 
Anesthesiology, Ribeir o Preto Medical School, University of Sao Paulo - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Helton 
Luiz Aaparecido Defino (Departments of Medical Clinics and Orthopaedic and Anesthesiology, Ribeir o Preto 
Medical School, University of Sao Paulo - Ribeirão Preto - SP - Brasil)

TÍTULO: OUTCOMES AND SURVIVAL OF SPINAL METASTASIS WITH 
EPIDURAL COMPRESSION

OBJETIVO: The goal of the study was to retrospectively evaluate the demographics, clinical manifestation, 
outcomes, treatment result, and survival of patients with spinal metastasis with epidural metastasis who 
underwent surgical treatment.

METODOLOGIA: retrospective evaluation of 103 patients with spinal metastasis and epidural compression 
who underwent surgical treatment between 2009 and 2015 was performed. The recorded parameters 
selected for the study were general demographic data (gender, age, and educational level) and clinical data 
(primary tumor, performance status according to Karnofsky score, neurological status according
to Frankel scale, pain, surgical treatment outcomes, and patient survival).

RESULTADOS: The mean age of the patients was 55.28  15.79 years, and spinal metastasis was more 
frequent in males (61.7%). The two most
frequent tumors were malignant breast cancer (26.21%) and prostate cancer (22.33%). Preoperative pain 
was presented in 96 (94.12%) patients and improvement was observed in 44 (47.31%) patients. Symptoms 
of spinal cord compression were the initial clinical manifestation of the primary tumor in 35 (33.98%) patients. 
Neurological deficit was observed in 66 (64.07%) patients, and improvement was observed in 43 (41.74%) 
patients. Improvement of functional outcome and pain was observed in 34 (37.38%) patients. The mean 
survival was 12.26 months. Longer survival (mean 19.13 months) was observed in patients who showed 
improvement in their ability to walk or kept it preserved (Frankel D or E).

CONCLUSÕES: Surgical treatment of spinal metastasis can improve pain and functional activities. Longer 
survival was observed in patients that keep or recovery the walking ability.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/zOKwqexpUOOQY96Om8xbUG8pj8O0.pdf 
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ID: 3525
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: SYLVIO NETO MISTRO (UNICAMP/ HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ - SAO PAULO 
- SP - Brasil), WALLACE OSEIAS NASCIMENTO (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), ANDRE ROSA 
FRAZAO (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), MAURICIO COELHO LIMA (UNICAMP/ HOSPITAL 
ALEMÃO OSWALDO CRUZ - SAO PAULO - SP - Brasil), MARCOS ANTONIO TEBET (UNICAMP - 
CAMPINAS - SP - Brasil), PAULO TADEU MAIA CAVALI (UNICAMP - CAMPINAS - SP - Brasil), WAGNER 
PASQUALINI (UNICAMO - CAMPINAS - SP - Brasil), MARCELO ITALO NETO RISSO (UNICAMP/ 
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ - SAO PAULO - SP - Brasil)

TÍTULO: COMO OS CIRURGIOES DE COLUNA TRATAM A HÉRNIA DISCAL LOMBAR 
EXTRUSA: UM PANORAMA BRASILEIRO

OBJETIVO: Examinar a preferência técnica cirúrgica e as variáveis que influenciam o processo de decisão 
por cirurgiões de coluna brasileiros frente a um caso hipotético de doença discal lombar. 

METODOLOGIA: Foi realizado survey analítico desenvolvido a partir de um questionário contendo 10 
perguntas objetivas, subjetivas e imagens de ressonância nuclear magnética de um caso clinico hipotético 
de doença degenerativa discal lombar no nível L5-S1, com extrusão do material discal, em que o suposto 
paciente, sexo feminino, de meia – idade (55anos), sem outras comorbidades, praticante regular de corrida, 
cursava com lombalgia crônica não limitante e ciatalgia em membro inferior direito há 6 semanas, além de 
déficit sensitivo no dermatomo de S1. Possibilidades de tratamento conservador mostravam-se esgotadas e 
informou-se que radiografia dinâmica em perfil da coluna lombar evidenciava anterolistese de 3mm de L5 
sobre S1.Foi enviado a 90 cirurgiões de coluna brasileiros. 
Questionamos qual seria a primeira e segunda opção, além de qual seria a escolha se todas as técnicas 
cirúrgicas apresentadas estivessem disponíveis. Os fatores que pudessem influenciar a decisão avaliados foram: 
tempo de exercício da especialidade, estado e local de atuação, custo global do procedimento e percepção 
sobre a inovação tecnológica.Pediu-se ao participante para selecionar sua primeira e segunda de opção de 
tratamento,

RESULTADOS: O questionário foi respondido por 70% dos cirurgiões convidados. Não se observou 
variação geográfica significativa nas escolhas técnicas realizadas, tampouco o tempo de formação mostrou 
diferenças estatísticas (p>0.005)
A atuação no serviço privado revelou influenciar a escolha pela técnica (p < 0.005), assim como a crença no 
melhor desfecho clinico em detrimento ao custo global do procedimento (p<0.005).

CONCLUSÕES: A escolha da técnica cirúrgica frente á doença discal lombar esta relacionada ao tipo de 
serviço de atuação. Tempo de exercício da especialidade não afetou as escolhas. A crença no melhor desfecho 
do caso se revelou uma importante variável nas decisões.
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ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/82JoGG1VFIe8fxYQ6fniCpjLwhJ6.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/yyC57AWOwpB1JW18HhdaSZe9emB7.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/QUN5DO2Hom4djDKcGsut8FL0efJ0.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/9QSv67QrtdjJM2irHkHsoOMrUQb3.png  
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ID: 3528
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Romulo Pedroza Pinheiro (Departament of Orthopaedic and Anesthesiology, Ribeirao Preto 
Medical School, University of Sao Paulo, Brazil - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Raffaelo de Freitas Miranda 
(Departament of Orthopaedic and Anesthesiology, Ribeirao Preto Medical School, University of Sao 
Paulo, Brazil - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Antonio Carlos Shimano (Departament of Orthopaedic and 
Anesthesiology, Ribeirao Preto Medical School, University of Sao Paulo, Brazil - Ribeirão Preto - SP - Brasil), 
Helton Luiz Aparecido Defino (Departament of Orthopaedic and Anesthesiology, Ribeirao Preto Medical 
School, University of Sao Paulo, Brazil - Ribeirão Preto - SP - Brasil)

TÍTULO: A influência da incompatibilidade do macho de rosca na resistência para extração do parafuso 
pedicular

OBJETIVO: Nosso objetivo foi estudar a resistência a extração “in vitro” do parafuso SpineGuard/Zavation 
Dynamic Surgical Guidance Z-Direct (Parafuso DSG Guia Cirúrgico Dinâmico, SpineGuard Inc, Boulder, 
Colorado, USA), um parafuso projetado para ser inserido utilizando a técnica de inserção direta.

METODOLOGIA: Os parafusos DSG de 5,5 e 6,5mm foram introduzidos em blocos de poliuretano com 
densidade de 10 PCF (0,16g/cm3). De acordo com o grupo experimental, os parafusos foram inseridos sem 
umorif cio piloto, comum orif cio piloto sem o macheamento, com macheamento e com macheamento 
linha a linha. Os testes d extração do parafuso foram realizados em uma máquina de teste universal, após a 
inserção do parafuso em blocos de poliuretano.

RESULTADOS: Os parafusos inseridos diretamente nos blocos de poliuretano sem o orifício piloto e o 
macheamento mostraram uma resistência à extração estatisticamente maior. A inserção do parafuso sem 
o macheamento ou com o macho de menor diâmetro aumenta a resistência à extração do parafuso em 
comparação com o macheamento linha a linha.

CONCLUSÕES: O parafuso DSG apresentou amaior resistência à extração após a inserção sem o orifício 
piloto e o macheamento.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/HeKlZkh3DpsH6q1kdDm2gi3pStq1.pdf 
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ID: 3533
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Rodrigo Amaral (Instituto de Patologia da Coluna - São Paulo - SP - Brasil), Gabriel Pokorny 
(Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil), Raphael Rezende Pratali (Hospital do Servidor Público 
Estadual - São Paulo - SP - Brasil), Murilo Daher (Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo 
(CRER) - Goiás - GO - Brasil), Ricardo Acácio (Instituto de Ortopedia de Joinville - Santa Catarina - SC - Brasil), 
Carlos Romeiro (Instituto de Coluna e Ortopedia de Recife (InCore) - Recife - PE - Brasil), Marcus Vinicius 
Magno (Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) - Santa Catarina - SC - Brasil), Carlos Fernando P 
S Herrero (Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - São Paulo - SP - 
Brasil),. Brazilian Spine Study Group (Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil)

TÍTULO: THE EFFECT OF PATIENT POSITION ON PSOAS MORPHOLOGY 
AND IN LUMBAR LORDOSIS

OBJETIVO:  The current study aimed to analyze patient positioning on the lumbar lordosis and the psoas 
muscle’s morphology.

METODOLOGIA: Patient Positioning. The patients were positioned in the MRI following a protocol. For 
the prone position, the patients were positioned with one bolster on the hips and one bolster in the chest. In 
the lateral position, the patient was positioned in a right lateral decubitus with slightly flexed hips and legs. As 
for the dorsal frame, the patient was positioned in a traditional lumbar MRI position. performed the measures 
using RadiAnt DICOM Viewer software (Pozàn, Poland). The observers were blind to the patient’s position. 
To improve the homogeneity, the observers received a draft containing the intended measurements. The 
analyses of psoas related, such as plexus distance and psoas cross-sectional area measures, were all performed 
in the left psoas muscle. The data analysis and the summary statistics were performed in the software R

RESULTADOS: The prone position yielded a significant increase in the lumbar lordosis, both in L1-S1 (57 
vs. 46.5) and proximal lordosis (40.4 vs. 36.9) compared with the lateral position. Regarding the morphologic 
aspects, patients in the prone position presented lesser psoas muscles forward shift, but no the difference was 
noted in the plexus position neither for L3-L4 nor L4-L5.

CONCLUSÕES: The prone position resulted in a significantly increased lumbar lordosis, both distal and 
proximal, which may enable the spine surgeon to achieve significant sagittal restoration just by positioning. 
The prone position also produced a posterior retraction of the psoas muscle. However, it did not significantly 
affect the position of the plexus concerning the vertebral body.
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ID: 3534
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Felipe Gutierrez Pineda (Department of Neurosurgery, University of Antioquia, School of 
medicine - Colômbia), Gustavo Giraldo Garcia (Department of Neurosurgery, University of Antioquia, School 
of medicine - Colômbia), Julian Felipe Zuluaga Villegas (Department of Neurosurgery, University of Antioquia, 
School of medicine - Colômbia), Esteban Quiceno Restrepo (Department of Neurosurgery, University of 
Antioquia, School of medicine - Colômbia), Haiber Augusto Arias (Department of Neurosurgery, University 
of Antioquia, School of Medicine - Colômbia)

TÍTULO: EFFICACY AND SECURITY OF THE LENKE´S STARTING POINT FOR THORACIC 
PEDICLE SCREW PLACEMENT USING THE FREEHAND TECHNIQUE IN PEDIATRIC 
COLIOSIS. A CASES SERIES STUDY

OBJETIVO: To describe the rate of neurological sequelae and reoperation due to malposition of the thoracic 
pedicle screw in patients under 18 years old with scoliosis, analyzing the security of the more ventral starting 
point for thoracic pedicle screws described by Lawrence Lenke in adult patients with adult idiopathic scoliosis.

METODOLOGIA: A cases series study with retrospective evaluation of the clinical history of pediatric 
patients submitted to correction surgery with pedicle screw in our department, analyzing the surgery reports, 
the intraoperative monitoring reports, and the postoperative images.

RESULTADOS: A total of 39 pediatric patients were submitted to correction scoliosis surgery from December 
2018 to February 2022 in our department, the median age was 16,8 years (ranging from 13 to 18 years) the 
majority of them had adolescent idiopathic scoliosis  (30 patients), neuromuscular scoliosis (8 patients), and 
only 1 patient with congenital scoliosis. 507 thoracic pedicles were accessed using Lenke´s starting point with 
the freehand technique. All the patients had postoperative CT scans after the surgery to study the adequate 
position of pedicles screw, a total of 23 screws had a medial tract on postoperative CT scan (87% of them 
had Neuromuscular scoliosis)but only 2 patients were submitted to reoperation surgery due to neurological 
deterioration and postoperative pain. None patient had neurological sequelae after 3 months of follow-up.

CONCLUSÕES: Lenke´s starting point for thoracic pedicle screw placement is a safe manner to conduct a 
more medial and safer screw angulation in pediatric patients with scoliosis, however, it’s safer in patients with 
adolescent idiopathic scoliosis than in patients with neuromuscular scoliosis.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/TqbiZqXuMKm45T266jnjBgAln2l3.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/hxQZ8RdS5KgCyO0q1tzneQSrnqg6.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/EGBz29i3TBb6y1dT4xOBkFNXQNj5.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/tyLB1mB7MPnHIYWbndMZzwyKWYw9.jpg   
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ID: 3535
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: CRISTIANO MAGALHAES MENEZES (COLUMNA INSTITUTO - BELO HORIZONTE - 
MG - Brasil), GABRIEL CARVALHO LACERDA (COLUMNA INSTITUTO - BELO HORIZONTE - MG 
- Brasil), GERMANO SENNA OLIVEIRA DO VALLE (COLUMNA INSTITUTO - BELO HORIZONTE - 
MG - Brasil), ANDRE OLIVEIRA ARRUDA (INSTITUTO COLUMNA - BELO HORIZONTE - MG - Brasil), 
ERICA GODINHO MENEZES (COLUMNA INSTITUTO - BELO HORIZONTE - MG - Brasil)
Instituições do Trabalho: COLUMNA INSTITUTO - BELO HORIZONTE - MG - Brasil

TÍTULO: CERAMIC BONE GRAFT SUBSTITUTE VS AUTOGRAFT IN XLIF: A 
PROSPECTIVE RANDOMIZED SINGLE-CENTER EVALUATION OF RADIOGRAPHIC AND 
CLINICAL OUTCOMES

OBJETIVO: The objective of this prospective, parallel, randomized, single-center study is to evaluate the 
clinical success of a commercial ceramic bone graft substitute (CBGS) for autograft in eXtreme Lateral Interbody 
Fusion (XLIF) procedures.

METODOLOGIA: Forty-five adult subjects were consecutively enrolled and randomized into a single-level 
XLIF procedure using either CBGS or iliac crest bone graft (ICBG) autograft (30 and 15 subjects, respectively). 
The primary outcome was fusion rate at 12, 18 and 24 months. Secondary outcomes were pain and disability 
measured by HRQOL questionnaires.

RESULTADOS: The fusion rates for both CBGS and autograft groups at the 24 month follow up were 
96.4% and 100%, respectively. For the CBGS group, mean ODI, mean back pain, and mean worst leg pain 
significantly improved at the 24-month follow-up by 76.7% (39.9 to 9.3), 77.6% (7.3 to 1.6), and 81.3% 
(5.1 to 1.0), respectively. For the autograft group, mean ODI, mean back pain and mean worst leg pain 
significantly improved during the same time period by 77.1% (35.9 to 8.2), 75.6% (6.1 to 1.5), and 86.0% 
(6.6 to 0.9), respectively (all time points between groups, p<0.05).

CONCLUSÕES: The results of this prospective, randomized study support the use of CBGS as a standalone 
bone graft substitute for autograft in single-level XLIF surgery. The clinical performance and safety outcomes 
reported here are consistent with published evidence on CBGS. Improvements in patient-reported back 
pain, leg pain and disability outcomes were comparable between the CBGS and autograft groups.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/vvjl8JqYzJ1WBNAZBqxFeQa0aiK6.docx  
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ID: 3536
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Felipe Gutierrez Pineda (Deparment of Neurosurgery, University of Antioquia, School of 
medicine - Colômbia), Maria Carolina Portela (Deparment of Neurosurgery, University of Antioquia, School 
of medicine - Colômbia), Julian Felipe Zuluaga (Deparment of Neurosurgery, University of Antioquia, School 
of medicine - Colômbia), Ana Cristina Ayala (Hospital Universitario San Vicente Fundacion - Colômbia), Daniel 
Londono Herrera (Deparment of Neurosurgery, University of Antioquia, School of medicine - Colômbia)

TÍTULO: SPINAL DISEASE IN MULTIPLE MYELOMA: WHO GETS SPINAL CORD 
COMPRESSION SYNDROME ?. A CASES SERIES STUDY

OBJETIVO: To describe the clinical and laboratory characteristics of patients with spine disease due to 
multiple myeloma infiltration and analyze the rate of spinal cord compression syndrome among them, making 
special attention to immunoglobulin type and spine level affected between patients with spine disease with 
spinal cord compression and patients with spine disease without spinal cord compression syndrome.

METODOLOGIA: After institutional board approval, patients with a diagnosis of Multiple Myeloma and 
spine disease from 2014 to December 2019 were selected, of them a total of 140 patients were analyzed. 
The patients were distributed into 2 groups, group A was patients with spine disease due to Multiple Myeloma 
and spinal cord compression syndrome and Group B was patients with spine disease due to Multiple 
Myeloma without spinal cord compression syndrome. Spinal cord compression syndrome was defined as 
either paraparesis with Frankel scale or cauda equina syndrome. Clinical and laboratory history was analyzed, 
including the type of immunoglobulin at the diagnosis of Multiple Myeloma, and the spinal level affected.

RESULTADOS: From 140 patients analyzed, 45 patients were in group A and 95 in group B, spinal cord 
compression syndrome was most frequent on the female than male patients (26 VS 19 patients), IgG was the 
most frequent inmunoglobulin in Spinal cord compression syndrome patients (32 patients,71,1%), following by 
IgA (11 patients, 24,44%), IgD and IgM both with 1 patient (2,22% for each of them).
Frankel A was present in 22 patients (48.8%) of group A patients, Frankel B in 3 patients (6,66%), Frankel C in 13 
patients (28,8%), Frankel D in 3 patients (6,66%) and Frankel E in 4 patients (8,88%). The most frequent spinal 
level affected with multiple myeloma with spinal cord compression syndrome was the thoracic spine (51,1%).
In group B, the most frequent spinal level affected by multiple myeloma was the thoracic spine (57,89%), 
followed by the cervical spine (42,1%), and the male patients were most prevalent than female (81,05% VS 
18,95%).finally, IgG was the most frequent immunoglobulin among patients with the spinal disease without 
spinal cord compression syndrome (70,52%)

CONCLUSÕES: Spinal cord compression syndrome is a devasting complication of Multiple Myeloma, 
which is the most frequent spine metastasis among adults, here we describe a series of 140 patients with 
spine disease affected by multiple myeloma in whom spinal cord compression syndrome was present in 
32,14% of them, in which the IgG and female sex was prevalent.
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ID: 3539
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: ALDERICO GIRÃO CAMPOS BARROS (INTO - RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil), IGOR EBERT 
CECHIN (INTO - RIO DE JANEIRO - RJ - Brasil), LUIS EDUARDO CARELLI TEIXEIRA SILVA (INTO - RIO 
DE JANEIRO - RJ - Brasil)

TÍTULO: AVALIAÇÃO RETROSPECTIVA DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS 
AO USO PROLONGADO DA TRAÇÃO HALO-GRAVITACIONAL EM CIRURGIAS DE 
DEFORMIDADE DA COLUNA VERTEBRAL

OBJETIVO: Avaliar as complicações relacionadas ao uso prolongado pré e inter-operatório da tração halo-
craniana como método adjuvante no tratamento de deformidades graves da coluna vertebral.

METODOLOGIA: Foram avaliados 27 pacientes submetidos a tratamento cirúrgico com uso de tração halo-
gravitacional pré ou inter-operatória, entre maio de 2014 e agosto de 2020, através de consulta em banco de 
dados. Os critérios de inclusão foram a presença de deformidade grave (>100graus) no plano coronal e/ou 
sagital e permanência com tração halo-gravitacional pelo período mínimo de 7 dias. Foi realizada uma divisão 
em 2 subgrupos: pacientes com deformidade grave no plano sagital acompanhada de deformidade coronal 
(11); pacientes com deformidade grave apenas no plano coronal (16). Os dados clínicos foram analisados de 
maneira retrospectiva através de consulta em prontuários, incorporando as variáveis: idade, sexo, diagnóstico, 
tempo de tração e ângulo de Cobb. A avaliação radiográfica foi retrospectiva por visualização em programa 
específico.

RESULTADOS: Dentre os 27 pacientes, 13 (48%) eram do sexo masculino e 14 (52%) do sexo feminino. 
A idade no momento da cirurgia variou entre 6-47 anos, com média de 19,6 anos. O diagnóstico inicial foi 
de escoliose idiopática em 14 pacientes, escoliose sindrômica em 5, escoliose neuromuscular em 3, escoliose 
congênita em 3 e 2 casos de neurofibromatose. No subgrupo de pacientes com deformidade grave apenas 
no plano coronal, o ângulo de Cobb médio foi de 123,4 graus (100-153). O subgrupo de pacientes com 
deformidade combinada apresentou valor médio do ângulo de Cobb referente à deformidade coronal de 
123,6 graus (71-159), e no plano sagital valor médio de 125,3 graus (100-178). Em 26 casos foram utilizados 4 
pinos para fixação craniana, e em apenas 1 caso 6 pinos. A permanência dos pacientes sob tração foi em média 
27 dias (7-108). A correção percentual média foi de 17,8% no plano coronal e 18,4% no plano sagital no 
subgrupo com deformidade em ambos os planos, e de 23,6% no subgrupo com deformidade coronal. A taxa 
geral de complicações foi de 37%. A incidência de complicações no subgrupo com deformidade grave sagital foi 
de 54,5%, enquanto no subgrupo com deformidade coronal grave foi de 12,5%. Ocorreram 5 complicações 
relativas aos pinos, sendo 4 solturas/afrouxamentos tratados com reaperto, e 1 caso de infecção local. Três 
pacientes desenvolveram quadros neurológicos de menor gravidade atribuídos ao uso da tração – dois casos de 
parestesia difusa em membros e um paciente com turvação visual, com resolução após diminuição da carga. Dois 
pacientes apresentaram queixa de dor cervical em que a tração precisou ser descontinuada provisoriamente, 
com melhora completa. Nenhuma complicação grave relacionada aos pinos e à tração foi identificada.
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CONCLUSÕES: A tração halo-gravitacional mostrou ser um importante método adjuvante no tratamento 
de deformidades graves da coluna vertebral. Apesar de ter apresentado taxa de complicações considerável, 
não ocorreram eventos graves.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/J9giqfe7gYt6mjHJiSUpCKo5nC97.pdf 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/O2bX4AKObVP78SCtIw98whtHvYe2.pdf 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/N9O7GG5KSH31zTg18Gp6rSbKdUM6.pdf 
 



245

TRABALHOS CIENTÍFICOS - 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE COLUNA

ID: 3541
ÁREA: Trauma na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: VITOR REGATIERI CASAGRANDE (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DA USP DE RIBEIRÃO PRETO - HC-FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), HELTON 
LUIZ APARECIDO DEFINO (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP DE 
RIBEIRÃO PRETO - HC-FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), HERTON RODRIGO TAVARES COSTA 
(HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP DE RIBEIRÃO PRETO - HC-
FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), ROBSON CRUZ DE OLIVEIRA (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA USP DE RIBEIRÃO PRETO - HC-FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), 
LEONARDO RIBEIRO NASCIMENTO (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
DA USP DE RIBEIRÃO PRETO - HC-FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), VINICIUS NOGUEIRA 
TOLEDO (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP DE RIBEIRÃO PRETO - 
HC-FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), PEDRO FELIPE DEBORTO RUDINE REMOLLI EVANGELISTA 
(HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP DE RIBEIRÃO PRETO - HC-FMRP-
USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil)

TÍTULO: AVALIAÇÃO INTRA E INTEROBSERVADOR DA MENSURAÇÃO DA CIFOSE 
NAS FRATURAS DA COLUNA TORACOLOMBAR

OBJETIVO: Avaliar a confiabilidade e reprodutibilidade da mensuração do valor angular da deformidade em 
cifose nas fraturas traumáticas da coluna toracolombar por diferentes métodos de avaliação nos diferentes 
tipos de fratura.

METODOLOGIA: Foram avaliadas 15 radiografias digitais de pacientes com fratura traumática de nível 
único na coluna toracolombar previamente classificadas e subdivididas em tipo A, B e C de acordo com a 
classificação de Magerl, utilizando um sistema computadorizado de mensuração. Em cada caso, foi medido 
o valor da cifose através de 5 diferentes métodos de grande relevância na literatura, sendo eles: (1) ângulo 
de Cobb; (2) método de Gardner; (3) método das paredes posteriores; (4) ângulo das placas terminais 
adjacentes; e (5) ângulo de cunha. As mensurações foram realizadas por 5 avaliadores independentes com 
tempo de experiência semelhante na área da cirurgia da coluna e repetidas 5 vezes com intervalo mínimo de 
2 semanas entre cada avaliação.

RESULTADOS: A confiabilidade intraobservador mostrou-se excelente entre os 5 avaliadores, com 
coeficiente de correlação intraclasse (ICC) variando de 0,938 a 0,989, evidenciando boa reprodutibilidade 
dos métodos. Os cinco métodos utilizados também apresentaram grande confiabilidade intraobservador 
na análise global, sendo mais consistentes o método 1 (método de Cobb) e o método 4 ângulo das placas 
terminais adjacentes), com semelhante concordância entre os dois (ICC 0,918). Considerando a análise 
interobservador dos métodos para cada tipo de fraturas isoladamente, identificamos que a concordância do 
método mais confiável variou, com o método 4 sendo o mais confiável para as fraturas do tipo A e C e o 
método 2 (método de Gardner) o mais confiável para as fraturas do tipo B.



246

TRABALHOS CIENTÍFICOS - 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE COLUNA

CONCLUSÕES: Apesar de não haver concordância universal em como medir a cifose nas fraturas 
toracolombares, nosso estudo concluiu que o método 1 (ângulo de Cobb) e o método 4 (ângulo das placas 
terminais adjacentes) apresentaram as melhores confiabilidades interobservadores. Além disso, o uso de 
radiografias digitalizadas e um programa computadorizado simples permitiram a realização de medidas 
altamente confiáveis e reprodutíveis por todos os métodos, visto pela elevada confiabilidade intraobservador.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/WomrMpWXBUEMeQzfpqTzu15sWpg6.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Vzzvkcmk6cAk9McBdsuG1hawfKm7.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/OBGf80kAgXrsKuyLyctqO16Anfd6.jpeg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/ttLWeZot2ZZCk101HTQ6ejSfMaa2.png  
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ID: 3542
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Marcelo Pereira Negreiros Filho (Centro Universitário Uninovafapi - Teresina - PI - Brasil), 
Israel Wesley Pinto Leal (Centro Universitário Uninovafapi - Teresina - PI - Brasil), Larissa Aimee Calland 
Leite Silva (Centro Universitário Uninovafapi - Teresina - PI - Brasil), Laryssa Pereira da Silva Morais (Centro 
Universitário Uninovafapi - Teresina - PI - Brasil), Jackson Daniel Sousa Silva (Hospital Universitário - HU/PI 
- Teresina - PI - Brasil)

TÍTULO: SINAIS CLÍNICOS E RADIOLÓGICOS PARA DIAGNÓSTICO DE 
GLIOBLASTOMA PRIMÁRIO DO CONE MEDULAR – UM RELATO DE CASO E REVISAO 
BIBLIOGRÁFICA 

OBJETIVO: Este trabalho, objetiva-se reunir, através de uma revisão narrativa da literatura, os principais 
sinais clínicos e radiológicos atualmente estudados, fornecendo atualizações no tema que podem auxiliar no 
diagnóstico precoce do glioblastoma (GBM) de origem no cone medular.

METODOLOGIA: Procedeu-se a pesquisa bibliográfica nas bases de dados: PubMed, Scielo e LILACS. Como 
esta revisão tem o objetivo de identificar padrões nos sinais clínicos e radiológicos do GBM de origem no 
cone medular, não se estabeleceu data mínima de publicação para a seleção dos trabalhos. Foram utilizados 
os seguintes descritores: “Primary”, “Glioblastoma”, “Conus”, “Medullaris”. Apenas os trabalhos que relataram 
GBM primário localizados no cone medular foram incluídos. Artigos repetidos, dissertações, teses, artigos de 
validação e aqueles que não apresentaram o texto disponível completo foram excluídos. Verificou-se também 
suas respectivas referências em busca de artigos adicionais. É importante ressaltar que, embora o trabalho seja 
uma revisão de literatura, utilizou-se de um relato de caso que foi realizado com o consentimento dos familiares. 

RESULTADOS: Foram encontrados 9 trabalhos segundo os critérios de avaliação, sendo 6 relatos de caso 
e 3 relatos de caso com revisão de literatura.

CONCLUSÕES: Conclui-se, que existem indícios de uma relação bem específica entre os tempos de 
progressão da GBM no cone medular, sendo fundamental a necessidade de uma avaliação sensível dos sinais 
clínicos relacionando-os com o tempo de progressão da doença, cujo o intuito é avaliar a possibilidade de 
uma enfermidade mais agressiva. Com base nos dados, não é possível assegurar que o tempo de progressão 
se limita a 4 meses até aparecerem sintomas de ordem neurológicas mais severos, porém, demonstrou-
se um padrão que não pode ser ignorado, abrindo a possibilidade para que o médico possa reavaliar se há 
possibilidade biópsia, além de ser um sinal de alerta que ajuda para que erros diagnósticos que custam tempo 
para o tratamento correto não sejam cometidos.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/R1oWGdXvjUcIrlY5C242jzEgvZR4.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/oFgiJZ66PUjJfI2Lbth0HrWXfgu7.jpg 
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ID: 3544
ÁREA: Trauma na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Denise Marques Costa Pereira da Slva (Universidade Estadual do Piauí - Teresina - PI - Brasil), 
Gustavo Sousa Noleto (Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí - Teresina - PI - Brasil), 
Carolina Queiroz Feijó (Universidade Estadual do Piauí - Teresina - PI - Brasil), Matheus Rodriques Corrêa 
(Universidade Federal do Piauí - Teresina - PI - Brasil), Vitor Melo Rebelo (Universidade Federal do Piauí - 
Teresina - PI - Brasil)

TÍTULO: HÁ RELAÇÃO ENTRE NIVEL E GRAVIDADE DA LESÃO E A NECESSIDADE DE 
TRAQUEOSTOMIA EM TRM CERVICAL? UMA COORTE RETROSPECTIVA.

OBJETIVO: O objetivo do presente estudo é analisar, dentre as vítimas de TRM cervical, se há correlação 
entre o nível da fratura e /ou o grau da lesão (quantificado através da escala ASIA- American Spinal Injury 
Association) com a necessidade de traqueostomia.

METODOLOGIA: Coorte retrospectiva em que se analisaram 39 pacientes vítimas de TRM cervical 
operados entre janeiro de 2019 e dezembro 2020, em um hospital universitário da região nordeste do 
Brasil. As informações foram obtidas do prontuário eletrônico pelo menos 12 meses após a cirurgia. Dados 
epidemiológicos foram também coletados.

RESULTADOS: Dos 39 pacientes com lesão traumática cervical, 18 receberam classificação ASIA A; destes, 
8 necessitaram de traqueostomia perfazendo 20% do total e 44 % entre os ocientes ASIA A. No que diz 
respeito ao nivel da lesão, observamos uma predominância em C5 (50%) e C6 (37,5%).

CONCLUSÕES: Relacionar o nível da lesão com a necessidade de traqueostomia pode otimizar o tratamento 
do paciente e o uso de recursos hospitalares. O levantamento realizado mostrou que quase metade dos 
casos de trauma raquimedular funcionalmente tetraplégicos evoluem com a necessidade de traqueostomia; 
observou-se que mesmo lesões subaxiais mais baixas como fraturas em C6 podem implicar necessidade de 
suporte ventilatorio e traqueostomia. Estudos prospectivos e com n mais significativo deverão confirmar os 
achados aqui evidenciados.

 



249

TRABALHOS CIENTÍFICOS - 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE COLUNA

ID: 3550
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: YURI JOSE ALMEIDA SILVA (HOSPITAL HELIÓPOLIS - SÃO PAULO - SP - Brasil), RENATO 
MIGUEL REZENDE (HOSPITAL HELIÓPOLIS - SÃO PAULO - SP - Brasil), JOSE CARLOS RODRIGUES 
JUNIOR (HOSPITAL HELIÓPOLIS - SÃO PAULO - SP - Brasil), MARCELO FERRAZ DE CAMPOS (HOSPITAL 
HELIÓPOLIS - SÃO PAULO - SP - Brasil), KARINE CIM ASSENÇO (HOSPITAL HELIÓPOLIS - SÃO PAULO 
- SP - Brasil), PEDRO FELIPE CAMELO CORREA ALVES FERREIRA E SILVA (HOSPITAL HELIÓPOLIS - SÃO 
PAULO - SP - Brasil), JOAO CÍCERO LIMA VALE (HOSPITAL HELIÓPOLIS - SÃO PAULO - SP - Brasil), 
BRUNO EVANGELISTA TOLEDO (HOSPITAL HELIÓPOLIS - SAO PAULO - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Hospital Heliópolis - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: HISTÓRIA DA DISCECTOMIA: DO TUMOR DE CARTILAGEM 
AO MICROSCÓPIO

OBJETIVO: Descrever a história por detrás de um dos procedimentos mais realizados mundialmente 
quando se considerar a cirurgia da coluna lombar, desde os conceitos míticos antes de Cristo até os mais 
recentes avanços com o advento da microcirurgia e endoscopia

METODOLOGIA: Revisão de artigos na plataforma PUBMED, Scielo e Google Scholar, selecionando os 
artigos ligados à historia da medicina, tendo como palavras chaves: microdiscetomy, history of discectomy, 
lumbar discectomy, disc herniation e spine surgery; bem como em livros voltados para a cirurgia da coluna 
vertebral (Ex.: Conceitos avançados em doença degenerativa discal lombar - capítulo 2)

RESULTADOS: Dados de um estudo arqueológico conduzido por Brested em 1930 mostrou que Imhoten, 
médico e conselheiro do faraó Dioser, cerca de 2.886 a.C., já diferenciava lesões com e sem sinal neurológico, 
mencionando, inclusive, a hoje intitulada manobra de Laségue.
Hipócrates, o célebre médico grego considerado o pai da Medicina, cerca de 460-370 a.C., utilizou pela 
primeira vez o termo “ciática”, advindo do grego ischios, que significa coxa.
Galeno (129-210 d.C.), Andreas Vesalius (1514-1564) e Domenico Cotugno (1736-1822) também 
contribuíram para o entendimento anatômico e fisiopatológico da lombociatalgia, cunhando termos, 
descrevendo estruturas e estabelecendo correlações anatomoclínicas.
A primeira cirurgia realizada foi em 1909 por Fedor Krause. Contudo, a comunidade científica da época 
acreditava se tratar de um tumor de cartilagem. No mesmo ano Taylor realiza a primeira laminectomia. 
Somente em 1934, quando os pesquisadores Mixter e Barr publicam no New England Journal of Medicine 
dados sobre a patologia, é que a hipótese neoplásica se torna ultrapassada.
Gazi Yasargil, em 1977, publicou o primeiro trabalho sobre cirurgia de hérnia de disco lombar utilizando 
microscópio, estabelecendo a Microdiscectomia Discal Lombar como o padrão ouro até hoje.

CONCLUSÕES: A cirurgia de hérnia discal lombar versa entre umas das principais realizadas por 
neurocirurgiões em todo o mundo. A evolução das técnicas cirúrgicas só foi possível graças ao estabelecimento 
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de conceitos milenares sobre a dinâmica da coluna, lombociatalgia e da hérnia propriamente dita, provenientes 
de diversas culturas em diferentes épocas.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/LVDyIc35VZM65L9hI3jtWDLlo7z7.pdf 
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ID: 3551
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Gustavo Sousa Monteiro (Centro Universitário Uninovafapi - Teresina - PI - Brasil), Milena Viana 
Freire (Centro Universitário Uninovafapi - Teresina - PI - Brasil), Thaline Figuerêdo Lima de Oliveira (Centro 
Universitário Uninovafapi - Teresina - PI - Brasil), Aneliza de Fátima Figuerêdo Lima (Centro Universitário 
Uninovafapi - Teresina - PI - Brasil), Jackson Daniel Sousa Silva (HU UFPI - Hospital Universitário do Piauí - 
Teresina - PI - Brasil)

TÍTULO: SINTOMAS DE DOENÇAS DEGENERATIVAS DA COLUNA LOMBAR MAIS 
PREVALENTES EM PACIENTES COM A DOENÇA DE PARKINSON

OBJETIVO: Avaliar os sintomas mais prevalentes de doenças degenerativas da coluna lombar em pacientes 
com Doença de Parkinson (DP).

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caráter descritivo que buscou destacar os sintomas degenerativos 
da coluna lombar mais prevalentes em pacientes acometidos pela DP. Diante disso, para a busca de dados 
foram utilizadas as palavras-chaves presentes nos Descritores de Ciências em Saúde (DeCS): em inglês 
“parkinson’s disease”, “spine” e “symptoms, e em português “doença de Parkinson”, “coluna vertebral” e 
“sintomas”. Foram utilizadas, via o acesso online, as seguintes bases de dados:  National Library of Medicine 
(PubMed/MEDLINE), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS). Foram classificados artigos com texto completo publicados no período 
entre 2012 e 2022, sem restrição de idioma. De outro lado, foram descartados artigos repetidos e que 
não abordassem centralmente o tema da pesquisa. A seleção de artigos seguiu as seguintes etapas: busca 
nas bases de dados com a utilização dos descritores escolhidos; leitura dos títulos e resumos dos artigos e 
seleção daqueles que se correlacionavam centralmente com o tema; leitura integral dos artigos selecionados. 
Desse modo, com a adoção de tais procedimentos para a seleção dos artigos, 9 artigos foram utilizados para 
a realização da revisão integrativa da literatura.

RESULTADOS: A Tabela 1 descreve as características dos estudos incorporados nesta revisão, tais como 
autores, ano de publicação, tipo de estudo, amostra, métodos, objetivo e principais resultados. 
Tabela 1.Sumarização dos estudos

CONCLUSÕES: Diante dos resultados obtidos, conclui-se que os sintomas decorrentes de comprometimento 
da coluna lombar mais frequentes em pacientes com DP são: lombalgias, camptocormia, antecollis, síndrome 
de Pisa, escoliose, desalinhamento espinopélvico e redução da amplitude da movimentação lombar. Além 
disso, foi destacado que essas afecções culminam na limitação de movimentos, na incapacidade de realizar 
atividades rotineiras sem auxílios e no maior risco de quedas e acidentes. Dessa forma, fica evidente a 
importância de aliar a investigação por meio de avaliações radiológicas, grau de flexão da coluna, mensuração 
álgica e acompanhamento transversal dos pacientes.
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ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/ukJezERnZGWWOwhyUAO7DmZfuCt3.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/qYU3t9tB711ApIjqJjdPOrQhvQy8.jpg 
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ID: 3552
ÁREA: Degenerativa lombar
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Angelo Guarçoni Netto (Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil), Raphael de 
Rezende Pratali (Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil), Camila Maribondo Medeiros Ramos 
(Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo IAMSPE - São Paulo - SP - Brasil), 
Rodrigo Augusto do Amaral (Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil), Murilo Daher (Brazilian 
Spine Study Group - Goiânia - SP - Brasil), Carlos Frederico Wanderley Estelita Romeiro (Brazilian Spine Study 
Group - Recife - PE - Brasil), Ricardo André Acácio dos Santos (Brazilian Spine Study Group - Joinvile - SC - 
Brasil), Gabriel Pokorny (Brazilian Spine Study Group - São Paulo - SP - Brasil), Carlos Fernando Pereira da 
Silva Herrero (Brazilian Spine Study Group - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Monica Paschoal Nogueira (Instituto 
de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (IAMSPE) - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Brazilian Spine Study Group(BSSG) - São Paulo - SP - Brasil,Instituto de 
Assitência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo(IAMSPE) - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO CULTURAL E VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
LUMBAR STIFFNESS DISABILITY INDEX (LSDI) PARA O PORTUGUÊS - BRASILEIRO

OBJETIVO: Objetivo primário: Desenvolver e apresentar uma versão em português, culturalmente adaptada 
para a população brasileira do questionário LUMBAR STIFFNESS DISABILITY INDEX (LSDI) Objetivos 
secundários: Validar a versão em português do LSDI em pacientes submetidos a cirurgia de artrodese 
lombar. Os valores obtidos na versão em português, foram correlacionados com outros parâmetros clínicos 
e instrumentos de mensuração de qualidade de vida.

METODOLOGIA: Realizado Processo de Tradução e Adaptação Cultural (COOK et al., 2006; VIGATTO; 
ALEXANDRE; FILHO, 2007).
Tradução inicial para a língua portuguesa do Brasil por comitê de 06 especialistas em cirurgia da coluna 
vertebral com obtenção de consenso entre as versões.
Tradução de volta ao inglês por tradutor que tem inglês como língua nativa e que não estava ciente sobre os 
conceitos envolvidos na escala.
Revisão por um comitê de especialistas
A versão contra traduzida para o inglês foi comparada com a versão original, também em inglês, por um 
comitê contendo os tradutores responsáveis pela tradução do original para o português e com um cirurgião 
de coluna vertebral norte americano, todos cientes sobre os conceitos e objetivos envolvidos com a aplicação 
do LSDI até obtenção de consenso, definindo uma versão pré-final em português.
A versão pré final foi avaliada por meio da aplicação de 40 questionários e análise de reprodutibilidade por 
meio de teste e reteste com invervalo de 01 a 06 meses.
Ademais o LSDI foi comparado com valores de Teste de Schober (propriedades psicométricas) e valores de 
Oswestry Disabilty Index (mensuração de qualidade de vida), com hipotése de que estas valores apresentariam 
correlação estatística.
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RESULTADOS: Processo de tradução e adaptação Cultural, resultado em anexo 1 (Tabela Traduzida).
Tabela descritiva dos dados demográficos dos pacientes e a distribuição das pontuações dos questionários em 
anexo 2.
O questionário LSDI demonstrou média correlação positiva com o ODI, número de níveis instrumentados 
e correlação baixa e inversamente proporcional com o teste de Schober, anexo 3.
Baseados nos achados de correlação entre o nível distal e a escala de LSDI os autores comparam os escores 
dos questionários entre pacientes cuja instrumentação distal havia terminado acima de S1 contra pacientes 
com instrumentação terminando em S1 ou Ilíaco, verificando que pacientes do segundo grupo apresentaram 
maiores valores de rigidez lombar (50.9 vs. 30.7, p = 0.02). (anexo 4)

CONCLUSÕES: A tradução do questionário LSDI foi efetiva mostrando uma excelente reprodutibiliade 
entre os pacientes, apesar de ter demonstrado fraca correlação com a escala de Schober.
Ademais, ficou demonstrado que um dos mais importantes fatores correlacionados com o aumento da rigidez 
lombar pós-artrodese é a realização de instrumentação distal em níveis inferiores a L5. O que pode servir 
como um parâmetro para auxiliar o cirurgião a alinhar as expectativas pós-cirurgia com pacientes submetidos 
a fusões lombo-sacras.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/9BLmDT3NIGWs3cILpdtOn1tDsRQ3.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/wXhmT7wQlVdaZU8is25O2GGuqsD3.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/bkkfInlPWNluBmGmjfNbFTu77t69.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/EgJHz1GKDErztRqaDQqAJFbtPQk0.docx   
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ID: 3553
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: MATEUS BERGAMO LOMAZ (Centro Estadual De Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique 
Santillo (CRER) - GOIÂNIA - GO - Brasil), PEDRO FELISBINO JUNIOR (Centro Estadual De Reabilitação 
e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER) - GOIANIA - GO - Brasil), VINICIO NUNES NASCIMENTO 
(Centro Estadual De Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER) - GOIANIA - GO - Brasil), 
LUCAS LODOMIRO MELO (Centro Estadual De Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER) 
- GOIANIA - GO - Brasil), JULIANE LEITE ORCINO (Centro Estadual De Reabilitação e Readaptação Dr. 
Henrique Santillo (CRER) - GOIANIA - GO - Brasil), SINVAL DORNELES FILHO (Centro Estadual De 
Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER) - GOIANIA - GO - Brasil), MURILO RIBEIRO 
SANCHES (HC UFG - GOIANIA - GO - Brasil), MURILO TAVARES DAHER (Centro Estadual De Reabilitação 
e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER) - GOIANIA - GO - Brasil) Instituições do Trabalho: 
Centro Estadual De Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER) - GOIANIA - GO - Brasil

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA LORDOSE LOMBAR DE ACORDO COM O TIPO DE 
POSICIONADOR UTILIZADO NO INTRA-OPERATÓRIO DE FUSÕES LOMBARES

OBJETIVO: O objetivo do trabalho foi avaliar a influência dos principais posicionadores cirúrgicos utilizados 
na lordose lombar em indivíduos assintomáticos.

METODOLOGIA: Estudo transversal a partir de variáveis demográficas e radiográficas obtidas de indivíduos 
assintomáticos. Os parâmetros analisados foram: lordose lombar L1-S1 (LL) lordose lombar L4S1 (LL L4-S1), 
incidência pélvica (IP), versão pélvica (VP) e inclinação sacral (IS). Foram utilizados teste de variância (teste t de 
Student pareado)) e realizado uma análise de regressão linear simples para avaliar o efeito da lordose lombar 
L4-S1 (variável dependente) sobre a LL (variável independente) através do programa IBM® SPSS Statistics

RESULTADOS: Amostra constituída de 16 voluntários e apresentou uma distribuição paramétrica. A 
média da lordose global na posição ortostática (grupo 1 / L1S1 1) foi de 58.35°, em decúbito ventral no 
posicionador coxim em gel (grupo 2 / L1S1 2) de 52.92°, no posicionador coxim em gel com extensão dos 
quadris (grupo 3 / L1S1 3) de 58.89°, no posicionador Relton-Hall (grupo 4 /L1S1 4) de 38.6° e, por último, 
no posicionador Wilson (grupo 5 / L1S1 5) de 40.62°.°.Foi observado uma redução média de 5.42° na 
lordose global em ortostase em relação ao posicionamento 2, redução de 19.74° com o posicionamento 4 
e de 17.73° com o posicionamento 5, todos os valores com significância estatística (p<0.05). Ao comparar 
a lordose em ortostase com o grupo 3, foi observado redução média de apenas de 0.5° na lordose, sem 
significância estatística (P=0.754). O aumento da lordose ao realizar a extensão do quadril (grupo 2 e 3) foi 
de 5.96°, com p <0.05. Na regressão linear, os grupos apresentaram R-square e B com significância estaística 
(p<0.05), de forma que o seguimento L4-S1 influencia em até 60% na LL. 

CONCLUSÕES: O posicionador com coxins em gel e extensão do quadril reproduz uma lordose global 
semelhante a fisiológica. A extensão do quadril por si só foi capaz de gerar um aumento de 5.96° na lordose 
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do indivíduo. Posicionadores do tipo Relton-Hall e Wilson são desaconselháveis em cirurgias de artrose em 
que se busca restaurar a lordose fisiológica do indivíduo. A lordose do seguimento L4-S1 e sua variação 
apresenta influência com significância estatística de até 60% na lordose L1-S1.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/0ky4dgWG50v7fEwFShtXq3EYbay5.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/reuREzHsw8WZifznhHlBOfNgGIq9.docx 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/pcjGsBfMYdidQ8uUHnY1Uw97dND1.docx 
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ID: 3554
ÁREA: Deformidade no adulto
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Cristiano M Menezes (Insituto Columna/Biocor Instituto/Hospital Vila da Serra, Belo 
Horizonte, MG, Brasil - Belo Horizonte - MG - Brasil), Germano Senna Oliveira Valle (Insituto Columna/
Biocor Instituto/Hospital Vila da Serra, Belo Horizonte, MG, Brasil - Belo Horizonte - MG - Brasil), Gabriel 
Carvalho Lacerda (Insituto Columna/Biocor Instituto/Hospital Vila da Serra, Belo Horizonte, MG, Brasil - 
Belo Horizonte - MG - Brasil), Marco Tulio Domingos Silva e Reis (Instituto Biocor - Belo Horizonte - MG - 
Brasil), Thales Eduardo Caldeira Morais (Hospital São João de Deus - Divinópolis - MG - Brasil), Christiano 
Esteves Simoes (Hospital Felicio Rocho - Belo Horizonte - MG - Brasil), Leonardo Fernandes Aguiar 
(Insituto Columna/Biocor Instituto/Hospital Vila da Serra, Belo Horizonte, MG, Brasil - Belo Horizonte - 
MG - Brasil)

TÍTULO: MINIMALLY INVASIVE LATERAL CORPECTOMY OF THE THORACOLUMBAR 
SPINE AND RECONSTRUCTION WITH EXPANDABLE CAGE.

OBJETIVO: To evaluate the safety and performance of expandable cage in patients undergoing vertebral 
body corpectomy surgery of the thoracolumbar (TL) spine through a minimally invasive lateral retropleural or 
retroperitoneal approach.

METODOLOGIA: This is a retrospective case series of 17 consecutive patients who underwent minimally 
invasive TL corpectomy and spinal reconstruction with expandable cage (X-Core 2). Electronic medical 
records were reviewed for demographic, operative, and clinical outcome data.

RESULTADOS: Between december 2016 and february 2022, 17 consecutive cases of minimally 
invasive TL corpectomy were performed using using Xcore 2 (Nuvasive) expandable cage for vertebral 
body reconstruction, comprising 8 men (47,1%) and 9 women (52,9%) with a mean age of 59 (38-72) 
years. Two different approaches were carried out: single position surgery in 9 patients (52,9%) and dual 
position surgery in 8 (47,1%). Mean BMI (kg/m2) were 29.1 (24-37). Included comorbities were tobacco 
use 2(11,7%) diabetes 4(23,5%) hypertension 10 (58,8%), hyperlipidemia/hypercholesterolemia 6 
(35.2%). Indications for surgery were infection (n=3,17,7%), tumor (n=4, 23,5%), trauma (n= 10, 
58,8%). Mean operative time and estimated blood loss was 364,8 minutes and 729,4 ml, respectively. 
Were used as graft: Attrax (n=5, 25%), Rib (n=5, 25%), vertebral body (n=1, 5%), Attrax + rib 
(n=3, 15%), Attrax + vertebral body (n=1, 5%), Attrax + vertebral body + rib (n=1, 5%),Attrax + 
vertebral body + ICB(n=1, 5%), Rib + vertebral body (n=3, 15%). The instrumented levels were 
T9-Iliac (n=2, 11.8%), T10-Iliac (n=1, 5.8%), T10-L2 (n=1, 5.8%), T10-L3 (n=2, 11.8%), T10-L4 
(n=1, 5.8%), T11-L1 (n=3, 17.6%), T11-L3 (n=1, 5.8%), L1-L3 (n=1, 5.8%), L3-L5 (n=2, 11.8%), 
L3-Iliac (n=1, 5.8%), L4-S1 (n= 1, 5.8%), and lateral plate (n=1, 5,8%). No perioperative adverse 
event were observed. Mean length of stay were 6,1 days (1-18). No patient died. There were a 
total of 5 complications during hospital stay, including urinary tract infection 2 (11.7), pneumothorax 
1 (5.8%), atelectasy 1 (5.8%), posterior fixation failure due to osteoporosis 1 (5.8%). Five patients 
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(29,4%) required reoperation: cage dislocation (n=1, 5,8%), infection (n=1, 5,8%), pneumothorax 
(n=1, 5,8%), PJK (n=1, 5,8%), posterior fixation failure (n=1, 5,8%). Mean follow-up time was 15,4 
months (1-48).

CONCLUSÕES: Corpectomy and reconstruction of the TL using Xcore 2 expandable cage is feasible and 
safe using a minimally invasive lateral retropleural or retroperitoneal approach. 
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ID: 3555
ÁREA: Degenerativa cervical
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Thabata Pasquini Soeira (Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Alexandry 
Carvalho (Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Arielli Souza Maximo (Universidade de 
São Paulo - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Carlos Fernando Herrero (Universidade de São Paulo - Ribeirão 
Preto - SP - Brasil)

TÍTULO: ANÁLISE TRIDIMENSIONAL DA MARCHA EM PACIENTES COM MIELOPATIA 
CERVICAL SUBMETIDOS A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.

OBJETIVO: Avaliar e correlacionar o impacto da cirurgia descompressiva na melhora da qualidade da marcha 
pré e pós procedimento cirúrgico, em indivíduos diagnosticados com MEC.

METODOLOGIA: A avaliação tridimensional da marcha foi realizada em indivíduos pré procedimento 
cirúrgico, 3 meses, 6 meses e 1 ano após o procedimento cirúrgico. Os indivíduos foram avaliados através 
de um sistema de oito câmeras de emissão infravermelha e duas plataformas de força. Para a captura do 
movimento, o sistema faz uso de dois tipos de marcadores: os marcadores de referência ou anatômicos e 
os marcadores de rastreamento, totalizando 17 marcadores. Cada indivíduo avaliado deambula pelo menos 
cinco vezes em toda a extensão da passarela, realizando entre oito e 12 passadas em cada volta, de acordo 
com o tamanho do seu passo.

RESULTADOS: Após a análise dos dados, observamos que em relação ao GPS pré-operatório, não houve 
diferença no GPS no período pós-operatório para as variáveis Total Geral, Tornozelo flexão e extensão, Pelve 
inclinação, Quadril abdução e adução, Pelve rotação e Pé progressão. Houve diferença do GPS da Pelve 
Obliquidade aos 3 e 6 meses, em relação ao pré-operatório e do GPS do Quadril flexão e extensão, Joelho 
flexão e extensão e Quadril rotação no período pós-operatório tardio, em relação ao pré-operatório.

CONCLUSÕES: A análise tridimensional da marcha em pacientes diagnosticados com MCE é de extrema 
importância para quantificar a melhora do padrão de marcha e assim traçar o melhor objetivo e conduta de 
tratamento

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/vUl2PSAwVmMjfQZqrnIySSlmPmA3.pdf 
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ID: 3557
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: LUIZA MATOS RIBEIRO (USP - RIBEIRÃO PRETO - SP - Brasil), BEATRIZ ELENA GUIZZO 
ZAIA (USP - RIBEIRÃO PRETO - SP - Brasil), REJELOS CHARLES AGUIAR LIRA (USP - RIBEIRÃO PRETO 
- SP - Brasil), RICARDO CABARITE SAHEB (USP - RIBEIRÃO PRETO - SP - Brasil), CARLOS FERNANDO 
PEREIRA DA SILVA HERRERO (USP - RIBEIRÃO PRETO - SP - Brasil), THABATA PASQUINI SOEIRA (USP 
- RIBEIRÃO PRETO - SP - Brasil)

TÍTULO: IMPACTO DO BURNOUT EM CIRURGIÕES DE COLUNA VERTEBRAL 
NO BRASIL DURANTE A PANDEMIA

OBJETIVO: Esse trabalho tem como objetivo avaliar a prevalência da síndrome de Burnout em cirurgiões de 
coluna vertebral brasileiros durante a pandemia de COVID- 19, bem como os possíveis aspectos relacionados 
a ela.

METODOLOGIA: Foi aplicado o Questionário Copenhagen Burnout Inventory (CBI), precedido por 
perguntas a respeito de dados demográficos, características pessoais, local de trabalho e relação com a 
pandemia, via plataforma Red cap. O questionário foi enviado via e-mail para os membros da sociedade 
brasileira de coluna e obteve a participação de 82 profissionais. 
Para cada um dos participantes foi gerado um score de pontuação no CBI, no qual, quando mais próximo 
ou maior que 50, indica maior possibilidade de Burnout. Esses dados foram cruzados com possíveis fatores 
relacionados, utilizando-se da média entre as pontuações para uma mesma resposta.

RESULTADOS: Foi observado uma média de 41,92 pontos para aqueles que atuam na linha de frente em 
hospitais; 44,09 entre aqueles que atuaram em algum momento e 35,35 entre aqueles que não atuaram na 
linha de frente em momento algum. Para os que não perderam ninguém próximo durante a pandemia foi de 
35,4; Perderam amigos, 38,68 pontos; perderam familiares, 41,36 pontos e aqueles que perderam familiares 
e amigos 41,17 pontos. Os participante que chegavam a trabalhar mais de 60 horas por semana, obtiveram 
uma média de 46,30; os que trabalhavam 25 a 50 horas por semana 33,06 e aqueles que trabalhavam e 50 
a 60 horas por semana, 34,83. Em relação a filhos, a média foi de 41,47 entre aqueles que não tinham filhos; 
37,72 entre os que tinham um filho; 37,28 entre os que tinham dois filhos; 31,43 entre os que tinham 3 
filhos e 30,00 entre os que tinham 4 filhos. Quanto ao consumo de álcool obteve-se média de 35,42 entre 
os que responderam nunca; 36,04 para até 2 vezes por semana; 39,92 até 3 vezes por semana; e 49,40 até 
5 ou mais que 5 vezes por semana.

CONCLUSÕES: Observando os dados obtidos e estudos anteriores, é notório que diversos fatores podem 
estar relacionados ao Burnout. Além dos fatores já conhecidos, a vivência em pandemia também pode ter 
gerado algum impacto na ocorrência de Burnout, uma vez que há uma média de escores mais altos no CBI, 
entre pessoas que atuam na linha de frente em hospitais ou atuaram em algum momento, quando comparados 
aos que não atuaram. Bem como é mais alta entre aqueles que perderam amigos e/ou familiares, comparado 
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aos que não perderam ninguém próximo. Indicando, dessa maneira, uma necessidade de atenção a medidas 
preventivas e intervenções para essa condição.

ANEXOS: 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/HtiKWPkcrXUM84gvFNBYBL31mwN7.pdf  
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ID: 3558
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Rafael Barreto Silva (Centro médico de Campinas - Campinas - SP - Brasil), Jose Carlos Barbi 
Gonçalves (Centro Médico de Campinas - Campinas - SP - Brasil), Alexandre Philippe Boss Jaccard (Centro 
Médico de Campinas - Campinas - SP - Brasil), Carlos Fernando Pereira da Silva Herrero (Centro Médico 
de Campinas - Campinas - SP - Brasil), Ricardo Andre Acacio dos Santos (Centro Médico de Campinas - 
Campinas - SP - Brasil), Rafael Belloni Cabral (Centro Médico de Campinas - Campinas - SP - Brasil), Luiz 
Henrique Mendes dos Santos (Centro Médico de Campinas - Campinas - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Centro Médico de Campinas - Campinas - SP - Brasil

TÍTULO: MANEJO DAS LESÕES DA DURA MÁTER NA CIRURGIA ENDOSCÓPICA DA 
COLUNA : APRESENTAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE TRATAMENTO

OBJETIVO: A lesão dural incidental é uma complicação frequente da cirurgia vertebral. O objetivo deste 
estudo é de revisar a literatura recente sobre a incidência de lesão dural em cirurgia endoscópica e comparar 
com os nossos casos desde 2018, e apresentar um protocolo para manejo dessas lesões.

METODOLOGIA: Para o desenvolvimento do presente estudo uma pesquisa sistemática da literatura foi 
realizada utilizando a database PubMed. No total, 14 estudos, incluindo uma revisão literária, reportaram 
o tratamento para lesão dural em cirurgia endoscópica. Além disso, revisamos nossos casos operados pela 
técnica full-endoscopic desde 2018, comparando a incidência de lesões durais e seu manejo com a literatura. 
A conduta intraoperatória por ocasião da lesão, foi de introdução de gelfoam pela cânula de trabalho e dar 
seguimento ao procedimento sem alteração de pressão de bomba, visto que o sistema era composto de ótica 
oval e cânula de trabalho redonda, o qual aumenta o outflow portanto não havendo aumento de pressão 
intracanal. No pós-operatório imediato foi orientado repouso em decúbito zero por 24 horas, administração 
de acetazolamida pelo período de internação, de dois dias em média. Não utilizamos o substituto de dura 
para essas lesões, pois ainda não está disponível em nosso serviço.

RESULTADOS: Nossa casuística é composta por 181 casos de cirurgias full endoscópica, sendo 5 
foraminoplastias, 6 ressecções de cistos sinoviais, 20 descompressões por estenose, e 150 cirurgias de 
retirada de hérnia discal. Evidenciamos, nas cinco foraminoplastias, 1 lesão(20%), nas seis ressecções de 
cisto sinovial, 1 lesão (16,6%), nas vinte cirurgias por estenose 2 casos(10%), e das cento e cinquenta 
retiradas de hérnia discal, dois casos (1.3%). Em todos os casos o tamanho da lesão variou de 1 a 10mm. 
No total, foram 6 casos de lesão dural, sendo que 2 pacientes (33,3%) apresentaram disestesia transitória, 
com melhora total dos sintomas após 1 a 2 meses. Ambos os casos ocorreram após ressecção de hérnias 
discais. Nos demais casos não existiam sintomas significativos. A incidência descrita na literatura de lesão 
dural em cirurgia endoscópica foi em média de 2,7%, variando de 0% a 8,6%., e a maior frequência 
ocorre nos casos de estenose lombar (3,7% a 7,9%), seguida por herniação discal (1,1 a 2,1%), que 
aumentam em casos de cistos sinoviais e nas hérnias calcificadas. o que está de acordo com os nossos 
achados.
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A durotomia foi mais presente pela técnica interlaminar, embora tenha sido amplamente mais utilizada. 
Totalidade das lesões foram pequenas (1 a 10mm), assintomáticas ou sintomas leves com remissão total.

CONCLUSÕES: A cirurgia full endoscópica da coluna é uma alternativa promissora para o tratamento 
de patologias da coluna vertebral, e demonstramos em nossa casuística ainda pequena, que a lesão dural 
deve ser manejada com cuidado, não inviabiliza a técnica, e o nosso protocolo de conduta para essas lesões 
demonstra ser satisfatório, com baixo índice de complicações, com a recuperação de todos os pacientes.
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ID: 3559
ÁREA: Ciência básica na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Marilia de Jesus Nogueira (Hospital São Lucas - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Alexandry Dias 
Carvalho (Clinica Ortomed - Teresina - PI - Brasil), Mariana Demetrio Pontes (Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Ranieri Andrade Alves (Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Thabata Pasquini Soeira (Faculdade de medicina de Ribeirão Preto - 
Ribeirão Preto - SP - Brasil), Anderson Gomes Marin (Hospital São Lucas - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Carlos 
Fernando Pereira Herrero (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto - SP - Brasil)

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO RESULTADO CLÍNICO DOS BLOQUEIOS LOMBARES 
EPIDURAIS NO CONTROLE DA DOR

OBJETIVO: Avaliar o resultado clínico do bloqueio epidural lombar no tratamento das lombociatalgias.

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo coorte retrospectiva. Foram avaliados pacientes 
diagnosticados com lombociatalgia submetidos a bloqueio epidural para o manejo da dor. Tais indivíduos foram 
atendidos em consultório particular especializado em coluna vertebral. Os dados obtidos dos prontuários 
foram: idade, sexo, diagnostico e intensidade da dor. A avaliação da dor lombar e da dor nos membros 
inferiores foi quantificada por meio da escala visual analógica (EVA), aplicada nos pacientes na consulta pré 
procedimento e uma semana após. Os dados referentes à dor lombar e nos membros inferiores foram 
comparados no pré e no pós-operatório por meio do teste t student para amostras pareadas. Ademais, 
foram obtidos dados sobre o tempo da intervenção (minutos) e a quantidade de exposição a radiação (tempo 
em segundos e a dose de energia absorvida).

RESULTADOS: Foram avaliados n= 47 pacientes portadores de lombociatalgia, sendo 17 homens e 30 
mulheres, com idades variando de 24 a 86, com média de 56,4±17,23 anos.No que diz respeito a dor lombar 
observou-se a variação de 2 a 10, com média de 7,5±2,14 (IC95%6,8-8,1) antes do procedimento e a 
variação de 0 a 10, com média de 3,1±2,8 (IC95%2,3-4,0) uma semana após (p<0,0001).No que concerne 
a dor nos membros inferiores observou-se a variação de 1 a 10, com média de 6,8±2,5 (IC95%6,1-7,4) 
antes da intervenção e uma variação de 0 a 9, com média de 2,4±2,5 (IC95%1,8-3,1) uma semana após 
(p<0,0001). O tempo de procedimento variou de 1 a 11 minutos, com média de 4,7±1,9 (IC95% 4,2-5,3 
min). Em relação ao tempo de exposição a radiação houve variação de 2,41 a 30 segundos, com média de 
12,4±5,2 (IC95%10,9-13,9 seg). Enquanto que a dose de radiação absorvida variou de 1,18 a 36,18 mGy, 
com média de 10,7±6,6 (IC95%8,7-12,6).

CONCLUSÕES: Houve melhora aguda da dor tanto lombar quanto dos membros inferiores após a 
realização do bloqueio epidural para o controle de lombociatalgias.

 

http://anos.No
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ID: 3563
ÁREA: Deformidade no adulto
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Tema Livre Oral (TLO)

AUTORES: Roberto Topolniak (Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Murilo 
Alexandre (Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), William Zarza (Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Rodrigo Góes Medea Mendonça (Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Alberto Ofenhejm Gotfryd (Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo - São Paulo - SP - Brasil), Maria Fernanda Silber Caffaro (Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 
- São Paulo - SP - Brasil), Robert Meves (Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ACOMODAÇÃO DA LORDOSE LOMBAR E CORRELAÇÃO 
COM OS PARÂMETROS PÉLVICOS EM ORTOSTASE E SENTADO

OBJETIVO: Avaliar a correlação da acomodação lombar com os parâmetros pélvicos, com os diferentes 
tipos de lordose e qual a participação dos diferentes seguimentos lombares no grau de acomodação da 
lordose entre a posição ortostática e sentada.

METODOLOGIA: Estudo retrospectivo de análise de imagens de pacientes em ortostase e sentados. 
Realizada correlação entre os dados. Dados mensurados: Ângulo de Cobb da Lordose lombar (LL); Tipo de 
lordose; Incidência pélvica (PI); Inclinação sacral (SS); Versão pélvica (PT) e a angulação dos seguimentos L1-
L2/L2-L3/L3-L4/L4-L5/L5-S1. 

RESULTADOS: Incluídos 40 pacientes, sendo 20 homens e 20 mulheres. A idade média foi 60,8 (±11,5). 
Desses pacientes, 10,3% foram classificados como tipo 2 de Roussouly, 35,9% como tipo 3, 25,6% como tipo 
3A e 28,2% como tipo 4. Observada baixa correlação da LL com PT, apresentando, no entanto, correlação 
inversa entre as duas (r= -0,183 e p= 0,264). O SS apresentou maior correlação com a LL (r > 0,75). 
Apenas a correlação da LL com PI foi maior sentado que em pé (p = 0,014). Os parâmetros pélvicos, as 
angulações dos seguimentos e discos lombares em ortostase e sentado, apresentaram diferença entre si 
(p<0,05). Em ambas as posições houve diferença na contribuição dos seguimentos na LL (p < 0,001). As 
diferenças da LL entre ortostase e sentado foram em média iguais entre as classificações de Roussouly (p = 
0,332).

CONCLUSÕES: Houve correlação da LL com os parâmetros pélvicos, sendo mais evidente com o SS 
do que com os demais parâmetros. Não houve diferença na acomodação da LL nos diferentes tipos de 
Roussouly em ortostase ou sentado. Indiferente da posição, L4-S1 são predominantes na composição da LL.
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ID: 3402
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)
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TÍTULO: ROTATIONAL DISLOCATION C1–C2 AFTER 
OTOPLASTY UNDER LOCAL ANESTHESIA

INTRODUÇÃO: Nontraumatic rotational atlantoaxial subluxation (NTARS) is an uncommon condition 
in clinical practice. It is mainly observed after infection of the upper respiratory tract, called Grisel, being 
responsible for 48% of nontraumatic atlantoaxial rotational dislocation. Head-and-neck surgery is the second 
cause, and adenotonsillectomy is responsible for 31% of NTARS. Although rare, NTARS was reported in the 
literature after otoplasty and only four reports of patients were found in the researched literature: Dubrana 
et al., Kelly et al., Durst et al. (2012), and Macheboeuf et al. (2019). Each author reported one patient with 
NTARS after otoplasty. All reported patients underwent surgery under general anesthesia. The goal is to 
report a rare case of NTARS after bilateral otoplasty, the performed treatment, and follow-up.

RELATO DE CASO: A 15-year-old woman presented with head deformity 10 days after bilateral otoplasty 
under local anesthesia. She presented with a painful torticollis; the head was rotated to the right and tilted to 
the left side. Computed tomography (CT) showed NTARS [Figure 1].
Reduction was achieved under anesthesia by transoral palpation of the dislocated C1 articular facet associated 
with manual head traction, followed by cervical halter traction. The anatomical relationship of C1–C2 was 
confirmed by CT [Figure 2].
Two recurrence of the dislocation was observed after two attempts of closed reduction under anesthesia 
followed by cervical traction and hard collar immobilization. Open reduction and posterior atlantoaxial fixation 
with C1–C2 sublaminar wire and autologous iliac bone graft was performed, followed by hard cervical collar 
immobilization for 3 months [Figure 3].
There was neither intraoperative nor postoperative complication. The patient remained neurologically intact, 
radiographic evidence of bone fusion was observed after 1 year follow-up, and the patient returned to normal 
activities [Figure 4].

CONCLUSÕES: Considering the instability of C1–C2 joint and recurrence of dislocation, we performed 
an open posterior reduction and C1–C2 arthrodesis using just wire cerclage. Wire cerclage was the option 
considering that this procedure can be performed with less exposure of posterior vertebral elements, less 
dissection, less muscle detachment, and less complications. During follow-up, there was no complication 
regarding arthrodesis, bone graft healing, and implants. The clinical and radiological outcomes were satisfactory, 
and after 1 year follow-up, the patient had a normal life and returned to all previous activity.
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ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/q3fN80SVKllF90XRa33jKY1jpJs9.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/NN96pkL3Kt35HQBlV1f2AqFCDme8.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/ZvyUMz49WgvYvIUoTsCBO58FZkl3.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/5Pgt4P9sjZTLxbuASinBKZCnQDY3.png   
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FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)
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- Brasil

TÍTULO: ESCOLIOSE SECUNDÁRIA À NEUROFIBROMATOSE 
DO TIPO 1: UM RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO: A Neurofibromatose do tipo I (NF1) é doença autossômica multissistêmica relativamente 
comum (1 em 2500 a 3000 nascimentos) que é clinicamente caracterizada pelo surgimento de tumores de 
células nervosas denominados neurofibromas, afetando o desenvolvimento da pele, dos olhos e do esqueleto. 
A doença é de interesse ortopédico devido à alta prevalência de uma vasta gama de deformidades ósseas que 
são observadas nos pacientes, mais comumente as de coluna vertebral, as quais são de difícil tratamento. Este 
relato visa descrever um procedimento terapêutico eficaz para a escoliose secundária à neurofibromatose.

RELATO DE CASO: Paciente masculino, 11 anos, com neurofibromatose e transtorno do espectro 
autista, com deformidade e dorsalgia e poucas semanas de evolução, procura atendimento com curva de raio 
agudo toracolombar principal de 750. Após 2 meses, curva progrediu aos 900, foi submetido ao tratamento 
operatório com artrodese T5-L3. Durante o ato operatório foi observado extrema fragilidade óssea inerente 
à condição.

CONCLUSÕES: A deformidade do paciente teve rápida progressão e optamos pelo tratamento operatório 
com artrodese. No intra-operatório observamos baixa qualidade óssea do paciente. Houve evolução 
clinicamente satisfatória.
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ID: 3415
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Rian Souza Vieira (FMRP - USP - RIBEIRÃO PRETO - SP - Brasil), Renan Ernesto Reis Borges 
(PUC-Campinas - Campinas - SP - Brasil), Ricardo Cesar Cortes De Bom (Unicamp - Campinas - SP - Brasil), 
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TÍTULO: MIELOMA MÚLTIPLO NA COLUNA DE JOVEM.

INTRODUÇÃO: Mieloma múltiplo (MM) é um câncer de clones de células B do sangue, incurável, que 
produzem a proteína M. Causa hipercalcemia, insuficiência renal, anemia e lise óssea (CRAB). O diagnóstico 
inclui eletroforeses (EF) sérica/urinária, ensaio de cadeia leve livre e biópsia da medula óssea. Imagens (TC, 
RM, PET) e biópsias fora da medula somam ao diagnóstico. Fatores de risco são idade (>69), raça (2x mais 
em negros), sexo (1.5x mais em homens), dioxina e histórico familiar. MM responde por 2% das neoplasias 
malignas, incide em 4,5-6/100.000 e tem os 70 anos como idade média de apresentação. É o tumor maligno 
primário mais comum nos ossos e junto ao CA metastático faz diferencial com todo tumor ósseo acima dos 
40 anos. Apenas 1,5% dos doentes tem menos de 40 anos. Lesões osteolíticas são características e ocorrem 
em até 80% dos pacientes ao diagnóstico. Frequentemente a coluna é foco de dor, fraturas, instabilidades, 
compressões e déficts neurológicos. A maioria dos pacientes submetidos a cirurgia de coluna de urgência para 
fratura/compressão/défict patológicos, sem histórico prévio de câncer, apresentavam MM ou plasmocitoma. 
A doença é incurável, tem tido aumento de qualidade e expectativa de vida mas mantém o óbito como 
desfecho final, inclusive pelo próprio tratamento.

RELATO DE CASO: Homem, 29a, previamente hígido, com dorsalgia difusa intensa além de parestesia 
em sela. Estado geral debilitado, prostrado e emagrecido. Hipocorado 2+/3+, cadeirante, restrito à 
mobilização, inspeção e palpação de coluna normais. Neurológico preservado exceto pela sensibilidade 
em sela. Hb 7.1; Ht 28%; Gb 8.000 /mm3; Plq 263 mil; Cr 3.6 mg/dL; Ur 110.0 mg/dL; Ca 14 mg/
dL; VHS 44 mm; PCR 1.2 mg/dL; Pico monoclonal da fração gama 6.83g/dl (0,74-1,75g/dl) na EF, B2 
microglobulina 5,6 mcg/mL, IgA IgM normais, IgG 7112 mg/dL (700 a 1600 mg/dL), Imunofixação do 
sangue e urina negativas. Proteína de Bence-Jones negativa. Marcadores de carcinogênese (PSA, CEA, CA 
19-9 e CA 125), culturas e sorologias negativas. Imagens com fraturas dos corpos de T4, T6, T9, T11, L2 
e L3, alterações de sinal de medula óssea além de lesão lítica de S2 até o cóccix de 9,5 x 5,9 x 9,0 cm. 
Corpos de T4 e T9 colapsados e comprimindo medula. TC de tórax e abdomen sem alterações viscerais. 
Punção biópsia aspirativa de massa sacral guiada por CT: infiltração medular difusa por MM. Submetido a 
cirurgia por via posterior com instrumentações pediculares de T3-T5 e T8-T10 e descompressões de T4 
e T9 sem intercorrências. Estadiado como III B, submetido a quimioterapia em 4 ciclos por 16 semanas 
contínuas além de ácido zoledrônico. Após quimioterapia, indicado e realizado transplante de medula 
óssea autólogo com sucesso. Paciente atualmente bem, sem dor, neurológico preservado, trabalhando e 
com doença controlada após 2 anos dos eventos descritos.
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CONCLUSÕES: Jovens podem apresentar mieloma múltiplo com lesões vertebrais e esta doença deve 
estar no escopo diferencial em urgências pois o diagnóstico precoce muda prognóstico.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/3bkypbQGYHXjl3WQgmH0TrSCH6J0.pdf 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/WnHCLPuNA6u1me0SKBhecLgssHY7.pdf
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TÍTULO: CORDOMA SACRAL METASTÁTICO: UM RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO: Os cordomas sacrais (CS) representam um subtipo raro de sarcoma ósseo caracterizado 
por crescimento lento e grande agressividade local, acometendo a linha média da coluna na parte anterior 
ao canal medular. Estima-se que a incidência anual de cordomas oscile entre 0,18-0,84 casos por milhão de 
pessoas, com cerca de 29% destes casos ocorrendo em região sacral. Acredita-se que os CS sejam originados 
de remanescentes da notocorda e, devido ao crescimento insidioso, são frequentemente diagnosticados 
em estágios mais avançados entre a quinta e a sexta décadas de vida. A sobrevida global em cinco anos 
em pacientes com CS é de 50% e o índice de recidiva de 40-50%. O tratamento cirúrgico com ressecção 
em bloco do tumor é a abordagem de escolha. A radioterapia também pode ser empregada como opção 
terapêutica em casos de tumor recidivante, ainda que as evidências do seu benefício não sejam robustas 
atualmente. O objetivo deste estudo é relatar um caso de cordoma sacral em um paciente jovem, com 
apresentação de metástases em coluna vertebral, partes moles da parede torácica, fígado e espaço pleural.

RELATO DE CASO: Homem de 41 anos de idade (sem comorbidades prévias), chega ao serviço em 
outubro de 2019 apresentando uma grande lesão sacral (>9cm). Foi realizada Ressonância Nuclear Magnética 
(RNM), que mostrou uma formação volumosa, expansiva e lobulada de 9,3 cm, estendendo-se de S2 a S5, 
com características de mieloma ou cordoma. Em fevereiro de 2020, realizou-se estudo anatomopatológico 
da lesão, demonstrando um cordoma moderadamente diferenciado (G2), com índice mitótico de 1 mitose 
por 10 campos microscópicos de grande aumento (x40), sem necrose e invasão angiolinfática. Foi realizado 
procedimento cirúrgico para ressecção do tumor com margens de segurança. Contudo, a doença apresentou 
recidiva com ocorrência de novas lesões na parede torácica. Em março de 2021, o paciente ficou paraplégico, 
sendo realizada tomografia computadorizada (TC) da coluna lombar com achados suspeitos de implantes 
metastáticos acometendo de T12 a L2, sacro e ílio, bem como a musculatura paravertebral direita. Em agosto 
de 2021, novas RNM e TC de tórax evidenciaram progressão metastática da doença em coluna vertebral, 
partes moles da parede torácica, fígado e espaço pleural. Foi discutido com a família sobre a não possibilidade 
terapêutica do paciente e iniciou-se protocolo para controle sintomático com seguimento clínico mensal no 
serviço.
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CONCLUSÕES: Os cordomas podem acometer diversas regiões do esqueleto axial, sendo a base 
do crânio e a região sacral as mais acometidas. De natureza insidiosa, os cordomas geralmente já estão 
localmente avançados ao diagnóstico, cursando com significativa morbidade. A apresentação do CS neste 
caso foi incomum, evoluindo com paraplegia e recidiva em um período de apenas 6 meses após a cirurgia, 
com extenso acometimento metastático em coluna vertebral, partes moles da parede torácica, fígado e 
espaço pleural.
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TÍTULO: RARO LINFOMA EPIDURAL PRIMÁRIO TORÁCICO ASSOCIADO A SÍNDROME 
DE COMPRESSÃO MEDULAR AGUDA: TRATAR OU NÃO CIRURGICAMENTE? RELATO 
DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA

INTRODUÇÃO: Pacientes com linfoma Hodgkin e não Hodgkin apresentam lesões espinhais em cerca de 
5,8 e 6,5% dos casos, respectivamente. De modo geral, a síndrome de compressão medular (SCM) só ocorre 
na fase tardia da doença e atinge de 0,1 a 3,3% dos pacientes com linfoma não Hodgkin, A (SCM) quando 
não tratada de forma apropriada pode resultar em déficit neurológico irreversível. Contudo, a indicação do 
melhor tratamento nesses casos ainda é controversa.

RELATO DE CASO: Masculino, 45 anos, paraparesia espástica nos membros inferiores, constipação intestinal 
e retenção urinária iniciado há aproximadamente 75 dias e piora uma há semana. Internação recente (45 dias), 
sendo diagnosticado com sífilis. Alta após tratamento com Penicilina e fisioterapia, com melhora parcial dos 
sintomas. Exame físico de entrada: Bom estado geral, hipocorado +/4, eupneico, anictérico, afebril. Força 
motora grau V nos membros superiores (mmss) e grau I nos membros inferiores (mmii). Hipoestesia a partir 
de L1 bilateralmente. Hiperreflexia simétrica dos mmii. Clônus bilateral esgotável. Limitado ao leito (ASIA 
= B). Exames laboratoriais: sem alterações. Rx e Tc: sem alterações ósseas. Rm coluna torácica: formação 
expansiva extra-axial, epidural com compressão de T3-T9, medindo 14,8x1,6x1,6 cm. Ausência de sinais de 
doença sistêmica nos demais exames de estadiamento. Biópsia inguinal: hiperplasia linfoide reacional sem sinais 
de neoplasia. Realizada descompressão e artrodese T4-T9. Anatomopatológico cirúrgico: Linfoma Folicular. 
Realizado Rituximab, Ciclofosfamida, Doxorubicina, Vincristina e Prednisolona (R-CHOP). Acompanhamento 
6 meses: Ressonância magnética: ausência de tumor epidural; exame físico: força motora grau III L2, V L3, I 
L4/L5 direita e I L4 e II L5 a esquerda, V S1. Hipoestesia a partir de L1 bilateralmente em melhora progressiva. 
Reflexos dos mmii preservados e simétricos. Clônus ausente. Deambulando com andador (ASIA = D).

CONCLUSÕES: Linfomas epidurais podem cursar com ausência de sintomas B e/ou alterações laboratoriais, 
o que dificulta seu diagnóstico inicial. A literatura dispõe de poucos trabalhos e baixo nível de evidência 
acerca das indicações de tratamento (Nível C). Pequenas séries demonstram superioridade do tratamento 
conservador com maior sobrevida em 5 anos (60% cirúrgico x 100% não cirúrgico), além de maior taxa 
recuperação neurológica (75% cirúrgico x 80% não cirúrgico). Preconiza-se a realização de 6 a 8 ciclos de 
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quimioterapia (CHOP ou R-CHOP) e radioterapia com 40-55 Cy. Outras séries demonstram menor tempo 
para recuperação neurológica no grupo cirúrgico (3,5 ± 1,1 dias cirúrgico x 10,8 ± 5,5 dias) e recuperação 
neurológica completa nos operados contra recuperação apenas parcial nos não operados. Apesar da 
ausência de consenso na literatura, a maioria dos trabalhos sugerem que a cirurgia deva ser indicada diante 
de deterioração neurológica emergente (Força <3), instabilidade, refratariedade do tratamento conservador 
(>2 semanas) e ausência de diagnóstico anatomopatológico.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/G0HQ66otpsHtKfSItnc5tTGpE0p9.tiff 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/1Kz1ZUS0ur8TD109xwY9iARYdSK8.tiff 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/4cFAaXE7ysQeTjMlzHq477K0q8v4.tiff 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/5rs9D6fsIwtGLhA1utpFJ52kNI81.tiff   
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TÍTULO: CASE REPORT OF TWO REVISION SURGERY 
FOR LATE FAILED TOTAL DISC REPLACEMENT

INTRODUÇÃO: Diversas técnicas cirúrgicas foram propostas nos últimos anos para o tratamento da dor 
lombar na presença de doença degenerativa discal. No entanto, a fusão vertebral ainda é o padrão ouro no 
tratamento. Tal método, porém, não é unânime entre os especialistas, não só por conta de suas complicações, 
mas também pelo aumento do estresse mecânico dos segmentos adjacentes que podem ocasionar novos 
focos de instabilidade e dor. Uma imensa variedade de modalidades para fusão tem sido realizada no último 
século, com índices radiológicos de fusão em acima de 95% dos caso,.A SB Charité III foi a primeira prótese 
de disco lombar a ser utilizada em larga escala. Ela foi anunciada internacionalmente em 1989.O objetivo 
desse estudo é analisar as complicações relacionadas à cirurgia de revisão tardia da prótese de disco lombar, 
avaliar os riscos envolvidos na cirurgia dos casos que necessitem retirada da prótese, bem como descrever a 
experiência da nossa equipe no manejo desse grupo particularmente desafiador de pacientes

RELATO DE CASO: Uma paciente do sexo feminino, com 46 anos na ocasião, apresentava quadro de 
lombalgia axial refratária a tratamento conservador, tendo sido submetida a artroplastia lombar em 2003, 
com implantação de duas próteses de disco SB Charité III nos níveis L4-L5 e L5-S1. Após a cirurgia, a 
paciente apresentou melhora das queixas, permanecendo assintomática por 16 anos. No início de 2019, 
iniciou quadro de lombociatalgia com irradiação para membro inferior esquerdo, sem resposta satisfatória a 
terapias físicas e tratamentos medicamentosos. Ressonância magnética de coluna lombar realizada na ocasião 
evidenciava deslocamento da prótese no nível L4-L5, com compressão da raiz emergente no mesmo nível. 
Não havia alterações relacionadas a cirurgia realizada no nível L5-S1

Optou-se por revisão da prótese em L4-L5 utilizando-se a técnica lateral transpoas. A prótese de disco foi 
removida sem complicações, tendo sido substituída por um cage intersomático com lordose de 30 graus, 
com complementação posterior utilizando parafusos pediculares percutâneos bilaterais em L4 e L5. Após 
a cirurgia, a paciente apresentou resolução completa dos sintomas prévios a cirurgia. No seguimento pós-
operatório, ao exame físico, apresentava discreta redução de força em membro inferior esquerdo, que 
melhorou completamente após 6 semanas. No seguimento de um ano após a cirurgia, paciente apresentou 
uma melhora no ODI de 40 para 6. 
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CONCLUSÕES: Ao contrário da fusão posterior isolada, a retirada da prótese de disco pela via anterior 
apresenta grande risco e morbidade associada devido à proximidade de estruturas neurovasculares ao local 
de inserção da prótese e as reações cicatriciais e aderências relacionadas a cirurgia inicial para implante da 
prótese. Sérias complicações com alta morbimortalidade associada pode decorrer da cirurgia para remoção 
tardia da prótese de disco lombar.
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TÍTULO: LUXAÇÃO DE COSTELA CAUSANDO ESTENOSE DO 
CANAL VERTEBRAL EM UMA CRIANÇA COM NEUROFIBROMATOSE TIPO 1

INTRODUÇÃO: A neurofibromatose (NF) é um distúrbio hereditário autossômico dominante do 
cromossomo 17, descrito por Frederick Daniel von Recklinghausen. Ela está associada a múltiplas manifestações 
clínicas e a anormalidades musculoesqueléticas, como a escoliose, que é o achado mais comum na NF tipo 
1, secundária, principalmente, a alterações ósseas distróficas. Dentre as causas de déficit neurolólgico, a 
subluxação ou penetração da cabeça da costela no canal vertebral é uma das causas conhecidas. Apresentamos 
um caso de um adolescente do sexo feminino com NF-1 e cifoescoliose distrófica com subluxação de uma 
costela no canal vertebral.

RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 11 anos de idade com diagnóstico de NF-1 e cifoescoliose 
torácica, apresentando quadro agudo de paraplegia há 2 semanas. Ao exame físico, a paciente foi classificada 
como ASIA (ASIA Impairment Scale) do tipo A, com nível neurológico em T6. Apresentava ainda sinais de 
piramidalismo e disfunção esfincteriana vesico-intestinal.
A radiografia convencional evidenciou cifoescoliose de convexidade a direita entre as vértebras T3 e T7, com 
um ângulo mensurado pelo método de Cobb de 80,7 graus entre essas, e ápice no espaço intervertebral 
T3-T4. A Tomografia Computadorizada (TC) demonstrou a luxação da sexta costela direita para o interior 
do canal vertebral e definiu melhor a deformidade cifo-escoliótica de ângulo agudo. A Ressonância Magnética 
(RM) evidenciou presença de hipersinal na ponderação em T2 ao nível da medula espinal do nível de T6, 
sugestivo de mielopatia, assim como compressão mecânica da medula espinhal nesse nível, estando essa 
deslocada para o lado esquerdo no interior do canal vertebral. Após esses achados, optou-se por realizar 
tratamento cirúrgico para descompressão medular e correção da deformidade. Realizou-se facetectomias, 
instrumentação bipedicular dos níveis T2, T3, T4, T7, T8 e T9 (exceto T4, que teve instrumentação apenas 
no pedículo de lado direito), laminectomia total e costotransversectomia de T5 e T6 com ressecção das 
cabeças das costelas nesses níveis, com descompressão ampla da medula espinhal nestes níveis. Realizada 
manobras para correção parcial da deformidade após colocação de hastes de conexão e artrodese posterior 
nos níveis instrumentados. Após 3 meses de acompanhamento pós-operatório, a paciente foi classificada 
como ASIA E, apresentando recuperação total da força e da sensibilidade, e sem disfunção esfincteriana.
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CONCLUSÕES: A cifoescoliose é o achado musculoesquelético mais prevalente na NF-1, e, apesar de 
o deslocamento da costela no canal espinhal representar uma complicação pouco frequente na coluna 
vertebral neurofibromatosa, ele deve ser excluído durante a avaliação pré-operatória, mesmo na ausência de 
déficits neurológicos. Recomenda-se um estudo clínico detalhado e uma propedêutica radiológica criteriosa, 
devendo-se dar atenção especial ao ápice da curva. O manejo cirúrgico deve ser individualizado e tem um 
bom prognóstico quando realizado de maneira adequada. 

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/690PoDdHAMoVwnmObitLS4vrIxE0.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/JY90nV8BfaNmSxAN1wG2Et0NW036.png  
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/1SPMDn9LLYkaUOWy6w8qDtr1Lzd8.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/bbqpPpYok8pF00mZ4VMmZAf5Kkf7.png   
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ÁREA: Degenerativa cervical
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)
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TÍTULO: CALCIFICAÇÃO DE DISCO INTERVERTEBRAL 
CERVICAL EM CRIANÇA: UM RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO: A calcificação do disco intervertebral na coluna cervical de crianças é uma patologia rara 
e sua etiologia não é bem esclarecida, podendo ter relação com quadros de trauma, infecção, doenças 
inflamatórias e afecções nutricionais. Seu diagnóstico radiológico é de fácil realização e faz diagnóstico diferencial 
com torcicolos da infância.

RELATO DE CASO: trata-se de uma criança de 10 anos do sexo masculino que procura atendimento 
em um pronto socorro ortopédico de referência com serviço de coluna dia 03/02/2022, devido a quadro 
de trauma em joelho esquerdo evoluindo com dor em região de coluna cervical há 17 dias. Relata melhora 
parcial com analgesia convencional via oral e piora dos sintomas no período noturno. Nega comorbidades. 
Peso: 32kg. No exame físico de entrada, foi constatado ausência de déficits sensitivos ou motores, presença 
de espasmo muscular associado a dor a palpação de região paravertebral a esquerda, dor a extensão de 
coluna cervical, boa perfusão periférica, ausência de dor à palpação dos processos espinhosos. Teste de 
distração e spurling negativos. Teste de Adson negativo. Sinal de Lhermitte negativo. Sem palpação de massas 
ou torcicolos. Sem outras alterações ao exame clínico. Em relação aos exames de imagem, apresentou uma 
tomografia computadorizada/ressonância magnética com calcificação em região de disco intervertebral C2-
C3. Após avaliação e discussão de equipe da coluna, foi optado por terapia conservadora, com imobilização 
com colar cervical por 3 semanas, anti inflamatórios não esteroidais e corticoterapia em doses baixas, via oral 
por 20 dias. 
Na literatura, foi encontrado um relato de caso realizado por Du et al de uma criança de 6 anos com calcificação 
de disco intervertebral cervical de C2-C3 e C3-C4 associada a calcificação de ligamento longitudinal posterior 
de C3-C4, conduzido com imobilização com colar cervical e analgesia convencional com anti inflamatórios 
não esteroidais, acompanhado ambulatorialmente por 19 meses, com excelente prognóstico, com ausência 
de dor ou desconforto. Outros trabalhos, como o de P

CONCLUSÕES: A calcificação de discos intervertebrais em coluna cervical na infância é uma patologia rara e 
pouco documentada na literatura, de fácil diagnóstico radiológico. Seu diagnóstico e condução do quadro devem 
ser precisos para um desfecho favorável, bem como, levado em consideração seus diagnósticos diferenciais. 
Trabalhos com maiores follow ups devem ser realizados para melhor entendimento deste quadro clínico.
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TÍTULO: TRATAMENTO DE COMPLICAÇÃO EM VERTEBROPLASTIA POR 
EXTRAVASAMENTO DE CIMENTO ORTOPÉDICO EM CANAL MEDULAR: 
RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO: A osteoporose enfraquece o tecido ósseo através da degradação ou diminuição da 
densidade, aumentando o risco de fraturas, das quais as por compressão vertebral prevalecem. (MAO, et al., 
2021). Ressalta-se a vertebroplastia percutânea (VPP) como método de tratamento, procedimento cirúrgico 
minimamente invasivo que vem ganhando popularidade (WANG, et al., 2018). Segundo LEE; LEE; JIN (2017), 
envolve a injeção de cimento (Polimetilmetacrilato (PMMA)) em um corpo vertebral fraturado. Entretanto, 
a complicação mais comum que pode ocorrer é o extravasamento do PMMA, quadro que pode resultar 
em sérias consequências, embora na maioria seja assintomática (ARABMOTLAGH, et al., 2017). Ademais, 
muitos fatores podem contribuir para o vazamento de cimento, incluindo a quantidade de cimento injetado, 
porcentagem preenchida da vértebra, viscosidade, pressão de injeção, grau de osteoporose e da fratura 
(ZHAI, et al., 2021). Esse relato objetiva descrever um caso de complicação por extravasamento de cimento 
ósseo devido a técnica de VPP em paciente com fratura vertebral osteoporótica (FVO).

RELATO DE CASO: Paciente, feminina, 73 anos, história de dorsalgia há mais de 3 meses, sem relato 
de trauma e evoluindo com dor refratária limitando suas atividades de vida diária procurou atendimento. 
Ao exame físico apresentou dor axial na região da coluna torácica, com piora à palpação de processos 
espinhosos na região médio-torácica. Feito RM, evidenciou-se fraturas de vértebras T6 e T7 no qual se 
optou por tratamento cirúrgico com VPP e melhora considerável do quadro álgico no primeiro dia de pós-
operatório. No entanto, após o terceiro dia começou a apresentar queixa de recorrência da dorsalgia, de 
forte intensidade (EVA 9) que piorava em ortostatismo e deambulação. Sem déficits neurológicos. Realizou-
se tomografia que evidenciou extravasamento de cimento ósseo no interior do canal vertebral, sendo optado 
por realizar descompressão e retirada do fragmento de cimento ósseo. Posteriormente, a paciente evoluiu 
com resolução do quadro álgico.

CONCLUSÕES: O extravasamento de cimento para o interior do canal vertebral é uma rara complicação. 
Maioria dos casos é clinicamente silencioso. Em casos sintomáticos (dor pós-operatória ou déficit neurológico), 
recomenda-se realização de Tomografia Computadorizada para confirmação diagnóstica e a cirurgia se mostra 
necessária para descompressão neural.
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TÍTULO: VERTEBRECTOMIA TOTAL POSTERIOR ESTADIADA 
PARA CORREÇÃO DE ESCOLIOSE CONGENITA.

INTRODUÇÃO: A cifoescoliose congênita é uma patologia bastante complexa, pela sua rápida progressão 
e grau de gravidade, além da associação com outras síndromes congênitas, o que torna seu tratamento 
bastante desafiador.

RELATO DE CASO: Apresentamos um caso de um paciente de 19 anos com cifoescoliose congênita 
grave, já submetido a tentativa de tratamento cirúrgico na infância sem sucesso. Descrevemos o uso da 
osteotomia total por via posterior estadiada do tipo VCR (Vertebral Column ressection) para o tratamento 
do caso. Discutimos o uso da técnica, suas potenciais complicações e a evolução do caso durante e após o 
tratamento.

CONCLUSÕES: Apresentamos um caso de cifoescoliose congênita grave na transição tóraco-lombar, 
que, após um primeiro procedimento, evoluiu para pseudoartrose. Foi então reabordado em um segundo 
procedimento, o qual foi dividido em três tempos (quando foi realizado a 
ressecção completa da hemivértebra). Obtivemos correção satisfatória e bom equilíbrio de tronco no plano 
coronal e sagital. A monitorização da função neurológica é muito importante para as correções de grande 
magnitude, uma vez que a taxa de complicações nessas grandes correções é alta.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/VXvlZIsz7BOvVFgVRcNjRSXGlmR3.pdf 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/uJUBxfhDlWMu2GrJd7zHY8oVht76.JPG  
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/wBqxCFc6RISHO0fH2NchuCUNjNM2.JPG 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/xceCT2y4NafmtxndwScjUACUcCq0.JPG   
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TÍTULO: SARCOMA DE EWING EXTRA-ESQUELÉTICO / PNET 
PERIFÉRICO MIMETIZANDO TUMOR BENIGNO DE BAINHA DE NERVO – RELATO DE 
CASO E REVISÃO DA LITERATURA

INTRODUÇÃO: O Sarcoma de Ewing extra-esquelético (EES) / Tumor neuroectodérmico primitivo (PNET) 
é tumor raro que integra a Família do Sarcoma de Ewing (ESFTs). Tanto suas características clínicas quanto 
radiológicas assemelham- se a tumores benignos de bainha de nervo e dificultam diagnóstico diferencial.

RELATO DE CASO: Feminino, 42 anos, com queixa de dor unilateral na coxa (cruralgia) há 30 dias, sem 
déficit sensitivo ou motor. Após estudos de imagem (Rx e Rm) foi realizada hipótese diagnóstica de schwannoma 
/ neurofibroma e a paciente foi submetida a ressecção cirúrgica intralesional, sem margens oncológicas. 
Estudo anatomopatológico: Sarcoma de Ewing extra esquelético EES / PNET. PET-TC e reestadiamento 
confirmaram doença localizada residual. Devido à impossibilidade de ressecção cirúrgica radical foi realizado 
tratamento adjuvante com quimioterapia e radioterapia, havendo resposta satisfatória e remissão completa 
local e sistêmica da doença no seguimento de 4 anos após a cirurgia.

CONCLUSÕES: Os EES e os PNET correspondem a 8% e 5% dos ESFTs, respectivamente. A incidência 
do EES na coluna vertebral varia de 3,5% a 7% (<30 casos/ano) com prevalência na segunda e terceira 
décadas de vida, sendo a região lombar a mais acometida (2:1). 
Os EES e PNETs são indistinguíveis sintomaticamente dos tumores benignos da bainha de nervo e não há 
critérios radiológicos definidos para distingui-los de tumores espinhais benignos. Em geral, apresentam uma 
pseudocápsula bem vascularizada que os torna bem delimitados, com alto sinal em T2 e realce ao meio de 
contraste. Uma vez que não comprometem o osso pode-se observar na região foraminal um alargamento do 
forame com zonas escleróticas e formato semelhante a tumores benignos como schwannoma e neurofibroma. 
Em 2016 Yoshihiro, M et al. propuseram o “Dumbbel score system” a fim de distinguir tumores malignos e 
benignos do sistema nervoso central. Foi avaliado o tamanho da lesão, limites, presença de formato lobulado 
irregular e destruição osteolítica. Pontuações ≥ 3 idealmente deveriam ser biopsiadas e <1 sem sintomas 
poderiam seguir com tratamento conservador. Lesões como a do caso descrito que obtêm pontuação igual 
a 2, geram dúvida quanto ao diagnóstico e melhor conduta a ser tomada, sobretudo em fases iniciais. 
O tratamento é baseado sobretudo em relatos individuais devido à raridade da lesão e os regimes 
quimioterápicos em sua maioria seguem protocolos infantis que torna o tratamento agressivo para pacientes 
adultos. A taxa de sobrevida em 5 anos varia de 38% a 67% e presença de metástases é o principal fator 
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prognóstico, sem aparente correlação com local da lesão, volume ou modalidade terapêutica. 
Diante disso, acreditamos que a biópsia dessas lesões na região foraminal é mandatória independente do 
score proposto por Yoshiro, M at al.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/vmbUtLqpFYiK9uR66cZXkwB2qli0.tiff 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/EmzHRuMWuCLJcHdYXaAb679guWG1.tiff 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/VAFCWc5WePGT1DBZJC6rarsZWRR3.tiff  
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TÍTULO: POSTERIOR SPONDYLECTOMY FOR THORACOLUMBAR 
KYPHOSIS IN AN ADULT WITH ACHONDROPLASIA. A CASE REPORT

INTRODUÇÃO: Achondroplasia is the most common skeletal dysplasia, with a prevalence reported from 
1 in 30.000 live births, Thoracolumbar kyphosis has been reported with high prevalence in these patients, 
however the majority of the cases are on pediatric and immature spine. 
Treatment of Thoracolumbar kyphosis (TLK) in adult achondroplasic patients has only been reported in 4 
cases, here we report a rare case of an adult patient with achondroplasia that was treated with posterior 
spondilectomy in our spine department

RELATO DE CASO: A 42 years old patient with achondroplasia with history of surgical Intervention for 
cervical spondylotic myelopathy was admited in our spine department with a complaint of low back pain 
associated with neurogenic claudication and radiculopathy, with a spinal deformity that wass diagnosed in his 
thoracolumbar region. 
Panoramic plain radiographs revealed a high-grade thoracolumbar kyphotic deformity, with deformity apex 
located at L1, the kyphotic angle from T10 to L2 was 101,7°, and the anterior region was fused from T12 to 
L2 vertebrae (Figure 1). On spine MRI a narrow lumbar spine canal was diagnosed on the apex of the TLK 
(Figure 2). A single-stage posterior vertebral osteotomy with instrumented fusión was done by two spine 
surgeons, At the level of the apical vertebra, heads and the proximal portions of the attached ribs were exposed 
at the thoracic levels and pedicle screws were inserted on T10-T11 and L3-L4 spinal levels, with a freehand 
technique, complete remove of T12,L1 and L2 vertebral bodies was done with special caution to preserve 
the exiting nerve roots, an expandable lumbar spine cylinder was inserted and permanent rods were placed 
into the screw heads on both sides in a cantilever fashion, with intraoperative spine neuromonitorization, the 
TLK was corrected with compression forces applied to the pedicle screw, without neurological impairment 
during the complete kyphosis reduction. A control plain radiograph was done on the second postoperative 
day, with a reduction to 31,7° of his TLK. After 3 months the patient continued with complete neurological 
improve and without any discomfort during his walks.

CONCLUSÕES: In adult achondrolasic patients with TLK, a reconstruction of the spine for stabilization and 
fusion should be considered with neurological circumferential decompression of the spinal cord at the apical 
level, combined anterior and posterior approaches have been usually advocated, with only 4 cases being 
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treated to date with a complete posterior vetrebrectomy for a total spondilectomy and spine reconstruction, 
been this the fifth case of a rigid kyphotic case of a skeletally mature achondroplastic patient whose rigid TLK 
was corrected with a single posterior approach and without any neurological impairment with complete 
resolution of his lumbar stenosis symptoms demonstrating that this surgical technique is safe and can guarantee 
a high grade of neurological improve.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/JlzKLZNcxkcf0399TB1X9RlNh9c5.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/mnltFwlkd5sx22uwza40v0wjHOp2.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/vpzPcI5BYSZUqG9fIyySWzFpdtp9.jpg 
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ID: 3477
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Denise Marques Costa Pereira da Silva (Universidade Estadual do Piauí - Teresina - PI - Brasil), 
Francisco Vinicius Teles Rocha (UFPI - Teresina - PI - Brasil), Frederico Araújo Leite (Hospital Unimed Primavera 
- Teresina - PI - Brasil), Hugo José Sousa Sales da Silva (Hospital Getúlio Vargas - Teresina - PI - Brasil)
Instituições do Trabalho: Hospital Unimed Primavera - Teresina - PI - Brasil,Universidade Estadual 
do Piaui - Teresina - PI - Brasil

TÍTULO: HEMANGIOMA EPITELIOIDE NA COLUNA VERTEBRAL - RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO: Hemangioma é uma neoplasia vascular benigna ou malformação vascular de origem 
endotelial. Em tecido mole, os aspectos clínicos mais comuns são de uma lesão papular ou nodular avermelhada, 
resiliente à palpação, com superfície moriforme ou lisa e assintomática. (MILLS, 2004)
O hemangioma epitelióide (HE), originalmente descrito como hiperplasia angiomatosa epitelióide com 
eosinofilia, é um raro tumor mesenquimal de origem vascular e de característica benigna, embora localmente 
agressivo (WELLS, 2014). Este tumor, usualmente, é uma massa de coloração entre marrom e vermelho, 
que usualmente se forma na pele da cabeça, pescoço ou extremidades. E, ocasionalmente, pode se formar 
em tecidos moles profundos, ossos e vísceras (WHO, 2020), (OLSEN, 1985).

RELATO DE CASO: Paciente masculino, 19 anos, com queixa de dorsolombalgia crônica e recorrente, 
sem sinais ou sintomas neurológicos. Realizada investigação complementar, apresentando, à ressonância 
magnética, lesão expansiva em vértebra L1, com extensão ao muro posterior e pedículos. No estadiamento 
da lesão, biópsia vertebral evidenciou o diagnóstico de hemangioma epitelioide intra-ósseo, rara lesão de 
etiologia vascular e comportamento localmente agressivo. Após avaliação multidisciplinar, optou-se por 
tratamento intervencionista com embolização da lesão (Figura 1). Paciente apresentou controle da dor local 
e, em 04 anos de seguimento, a lesão não apresentou crescimento.

CONCLUSÕES: Este tipo de tumor é considerado benigno, sendo, em sua maioria, assintomático e, 
quando localizados na coluna vertebral, encontra-se, tipicamente, isolado no corpo vertebral. Entretanto, 1% 
dos casos apresentam sintomas de dorsolombalgia crônica ou comprometimento neurológico, e em casos 
mais agressivos, os hemangiomas podem ocasionar deformação vertebral, gerando compressão nervosa, 
o que não ocorreu neste caso devido à intervenção precoce. Assim, embora seja uma patologia rara, a 
suspeita clínica e abordagem precoces melhoram os resultados do tratamento dos hemangiomas intra-ósseos, 
proporcionando um prognóstico favorável, impedindo a progressão para sintomatologias neurológicas.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/vm8l1bY9MZw0okS8KlPjCJzQ4KS0.png  
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ID: 3478
ÁREA: Trauma na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Guilherme Henrique Porceban (EPM / UNIFESP - São Paulo - SP - Brasil), Renato Hiroshi 
Salvioni Ueta (EPM/UNIFESP - São Paulo - SP - Brasil), David Del Curto (EPM / UNIFESP - São Paulo - 
SP - Brasil), Fabio Antonio Vieira (EPM/UNIFESP - São Paulo - SP - Brasil), Eduardo Barros Puertas (EPM / 
UNIFESP - São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Escola Paulista de Medicina - UNIFESP - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: SUBLUXAÇÃO ROTATÓRIA ATLANTOAXIAL ASSOCIADA 
A ESPONDILOLISTESE TRAUMÁTICA DO AXIS: RELATO DE CASO 
E REVISÃO DA LITERATURA

INTRODUÇÃO: As lesões traumáticas da pars articularis do Áxis, denominadas espondilolistese traumática 
do Áxis correspondem a 4-7% de todas as fraturas da coluna cervical e são causadas por uma combinação 
de mecanismos que incluem compressão, rotação, extensão e, possivelmente, distração. A associação desta 
com a subluxação rotatória C1-C2 é extremamente rara, sendo que os autores encontraram apenas 2 casos 
descrito na literatura até o presente momento. Em virtude disso, não há um sistema de classificação que 
engloba ambos tipos de lesão ou mesmo diretrizes que guiam a abordagem terapêutica.

RELATO DE CASO: Uma paciente de 23 anos apresentou-se ao serviço de emergência de um hospital 
de alta complexidade após trauma contra trem de metrô. Radiografias e tomografias iniciais segundo o 
protocolo ATLS evidenciaram espondilolistese traumática do Áxis associada a subluxação rotatória atlantoaxial. 
A abordagem inicial consistiu na instalação do halo craniano com tração progressiva para redução da fratura. 
Entretanto, ao iniciar a tração, verificou-se aumento no desvio da fratura da pars articularis de C2, denotando 
um mecanismo de distração. Assim, foi optado pela redução aberta e artrodese de C1 a C3 via posterior.

CONCLUSÕES: A raridade desta combinação de fraturas dificulta o direcionamento para abordagem 
terapêutica mais adequada. A associação de ambas foi fator de confusão para interpretação e correta classificação 
do padrão da fratura de C2 o que levou, em um primeiro momento, a escolha equivocada para tratamento 
de urgência. Assim, é fundamental a avaliação conjunta de ambas as fraturas e, nessas situações, a redução 
aberta e fixação posterior constitui a abordagem mais adequada.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/nXzW6SNxOBRLfsjG6C5BiwQCfa26.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/nObWBwl5vOYX7xOT0DOhtcDOeNW0.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/KWEQXa7zEs8FSm04pzcf6B0Gmyq8.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/KMCBJcXXSkeNBQRn9yYAQwrVLsM7.pdf  
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ID: 3480
ÁREA: Trauma na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Márcio Coelho Parahyba Júnior (Instituto Dr.José Frota - Fortaleza - CE - Brasil), Márcio Coelho 
Parahyba (Instituto Dr.José Frota - Fortaleza - CE - Brasil)
Instituições do Trabalho: Instituto Dr.José Frota - Fortaleza - CE - Brasil

TÍTULO: FRATURA DE PROCESSO ODONTOIDE E LUXAÇÃO UNILATERAL 
DE FACETA SUBAXIAL: RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO: Fraturas cervicais altas representam cerca de 70% das fraturas cervicais e estão associadas 
a outras fraturas na coluna cervical em até 30% das vezes. As fraturas de processo odontoide sozinhas 
representam 5% a 15% das fraturas da coluna vertebral.

RELATO DE CASO: Paciente, 30 anos de idade, sexo feminino, apresentando fratura de processo 
odontoide de C2 tipo II por Anderson e D’Alonzo, com luxação unifacetária ao nível de C5-C6. Paciente 
vítima de trauma automobilístico, com status neurológico Asia-E. Submetida a tratamento cirúrgico de ambas 
condições em tempo cirúrgico único por acesso anterior de Smith & Robinson. Incisão de pele ao nível da 
cartilagem tireoide (C5). Redução de fratura de odontoide e fixação com 01 parafuso canulado. Redução de 
luxação unifacetária ao nível de C5-C6 por mesma via com substituição de disco intervertebral por dispositivo 
intersomático e fixação anterior com placa bloqueada e parafusos, assim como aposição de enxerto ósseo 
tricortical. Paciente liberada para movimentação livre em pós-operatório imediato. Sem alteração neurológica. 
Relatando apenas discreta disfagia com resolução espontânea após alguns dias.

CONCLUSÕES: Caso relatado apresenta uma possibilidade de resolução pouco invasiva, com resultado 
satisfatório para um caso complexo de fratura de processo odontoide associada a luxação unifacetária de 
coluna cervical sub-axial.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Yz3c3eapyOr26nPWeDeqEjXgybA3.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/BIzI112kgNc8fPZEpoSt0GWrDf99.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Snz7GleywbIDAJFzJfLChB3ivew8.jpg  
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ID: 3483
ÁREA: Deformidade no adulto
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: GILMAR SILVA REBOUÇAS (Residente Ortopedia e Traumatologia IMIP - PE - RECIFE - 
PE - Brasil), BETH AGUIDA SILVA PIRES (PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - ICAPUI - CE 
- Brasil), ALEXANDRE  SOUZA COSTA (Residente Ortopedia e Traumatologia IMIP - PE - RECIFE - PE 
- Brasil)

TÍTULO: ESCOLIOSE CONGÊNITA E RESTRIÇÃO PULMONAR: UM RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO: O grau de escoliose tem relação com a capacidade pulmonar e distúrbios de restrição 
e ventilação. A complacência pulmonar sofre influência da postura corporal, como resultado dos efeitos da 
gravidade sobre a mecânica respiratória1. A gravidade da escoliose é, geralmente, avaliada pelo ângulo de 
Cobb. Contudo, a gravidade da assimetria da função pulmonar decorrente da redução da complacência 
torácica, da exclusão pulmonar e da rotação intratorácica, leva a um crescimento assimétrico dos pulmões 
e alteração da relação ventilação/perfusão2. Existe uma correlação entre a intensidade da deformidade 
escoliótica e alterações na função pulmonar; quanto maior a curva, pior a função pulmonar3. O relato em 
questão não apresenta conflitos de interesse.

RELATO DE CASO: Paciente, 46 anos, feminino, apresenta escoliose congênita, não tabagista, sem 
tratamento anterior da patologia de base, com acentuado desvio escoliótico em “sigma” da coluna dorso 
lombar, de convexidade dorsal à direita e convexidade lombar à esquerda, apresenta quadro de distúrbio 
pulmonar restritivo severo, hipertensão pulmonar moderada (PSAP- 58mmHg), dilatação leve de câmaras 
cardíacas direitas, acotovelamento de terço distal da aorta descendente e ectasia de tronco pulmonar. Realiza 
uso de oxigênio domiciliar em cateter nasal em 3l/min, em uso contínuo, além de apresentar pneumonias de 
repetição, dispneia aos mínimos esforços, com uso de medicações para hipertensão pulmonar e sintomáticos 
sob demanda. Na avaliação dos exames de imagem, percebe-se também um achado de fraturas compressivas 
com “acunhamento” anterior de corpos vertebrais de D7, D8, D9 e D10, além de alterações degenerativas 
nos níveis de D7-D8, D8-D9 e D9-D10. Em avaliação por exame físico, apresenta queixa de dorsalgia 
constante, dispneia aos mínimos esforços, ausculta pulmonar com murmúrio vesicular reduzido amplamente, 
sibilos espaços difusamente. Saturação de O2 95% em cateter nasal em 3l/min e após retirada de O2 
suplementar, 87% em repouso.

CONCLUSÕES: A gravidade da escoliose interfere no espaço e complacência da capacidade pulmonar 
e aliado a alterações cardiovasculares como aumento da hipertensão pulmonar e doença pulmonar 
restritiva, impacta, substancialmente, na qualidade de vida dos indivíduos acometidos. Em casos onde a 
cirurgia corretiva pode ser ofertada no tempo oportuno, junto a melhora dos ângulos da coluna dorsal, 
pode proporcionar uma melhor expansão pulmonar, evitando tanto doenças intersticiais de repetição 
(como pneumonias) como a redução da capacidade física. 1. FERREIRA, F. [et al]; Função Pulmonar em 
paciente com escoliose. ConScientiae Saúde. 2009;8 (1);123-127. 2 - TREVISAN, M. E.; [et al]; Relação 
entre o grau de escoliose e a função pulmonar em indivíduos com escoliose idiopática. Fisioterapia Brasil 
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– Volume 9 – Número 3 – mai/jun de 2008. 3 - TAKAHASHI, S. S. N. [et al]. Factoris of thoracic cage 
deformity that affect pulmonar function in adolescente idiopathic thoracic scoliosis. Spine (Phila Pa 1976). 
2007; 32: 106-12

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/MrNWHe32MLgDdnXwQ3ee2kc9kvZ8.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/WpRTO2vhMTdK13BS22kJ8gR8rKh7.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/D84XjiXg2UtgHJjZwLlgw8W8eGs8.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/w8M3rZWfZMbgI8nj0tD0R5nA00s6.jpg   
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ID: 3485
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Rafael Barreto Silva (Endoclinica Campinas - Campinas - SP - Brasil), Rafael Belloni Cabral 
(Endoclínica Campinas - Campinas - SP - Brasil), José Carlos Barbi Gonçalves (Endoclínica Campinas - 
Campinas - SP - Brasil), Luiz Henrique Mendes dos Santos (Endoclínica Campinas - Campinas - SP - Brasil), 
Maria Aparecida Tonussi (Endoclínica - Campinas - SP - Brasil), Alexandre Phillipe Boss Jaccard (Endoclinica - 
Campinas - SP - Brasil), Ricardo André Acácio dos Santos (Endoclinica - Campinas - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Endoclínica Campinas - Campinas - SP - Brasil,Instituto da Coluna de 
Campinas - Campinas - SP - Brasil

TÍTULO: TÉCNICA ENDOSCÓPICA PARA DESCOMPRESSÃO CERVICAL 
POSTERIOR ASSISTIDA POR NAVEGAÇÃO O-ARM

INTRODUÇÃO: A técnica endoscópica de descompressão cervical por foraminotomia posterior é um 
procedimento minimamente invasivo bem estabelecido na cirurgia para radiculopatias cervicais. 
Apresentando vantagens como mínimo dano tecidual, rápida recuperação pós operatória, minimização de custos 
em diárias hospitalares e preservação da mobilidade do segmento por descartar necessidade de instrumentação, 
a técnica tem sido adotada por cada vez mais cirurgiões. Tais vantagens por vezes tem esbarrado em limites 
impostos pela curva de aprendizado na técnica, que tende a ser mais desafiadora em sua aplicação cervical.
O uso de uma imagem tridimensional auxiliar, proporcionada pelo uso de navegação tomográfica móvel 
O-Arm, acrescenta maior segurança ao cirurgião, com adicional de uma navegação segura entre estruturas, 
levando em conta procedimentos realizados na transição cervico-toracica em que a fluoroscopia muitas 
vezes mostra-se um desafio para visualização do nível e ponto de incisão corretos.

RELATO DE CASO: Paciente masculino de 57 anos, com história de cervicobraquialgia a esquerda, por 
hérnia de disco cervical C6/C7 foraminal esquerda, evoluiu com falha de tratamento conservador, apresentando 
déficit motor progressivo em triceps, dor intratável e hipotrofia muscular em território C7. Indicado tratamento 
cirúrgico com descompressão por via endoscópica posterior. Para realização da abordagem foi utilizada 
navegação tomográfica móvel O-Arm para localização do nível operatório e o local da incisão, com o auxílio 
das reconstruções sagitais visando a faceta alvo e as reconstruções axiais apontando sobre a junção lamino-
facetária. Em seguida, foi feita uma incisão de 0,7 cm a pele e a fáscia cervical. Inserção sem corte de um 
dilatador na articulação facetária monitorado pela navegação tomográfica. Inserção sem corte de um dilatador 
na articulação facetária monitorado pela navegação tomográfica. Após a inserção do endoscópio a operação 
foi realizada sob controle visual em fluxo de fluido contínuo com solução salina 0,9%. Depois da limpeza do 
tecido mole na articulação com radiofrequência bipolar as margens das laminas superior e inferior e o ponto 
médio facetário foram identificados. A foramintomia foi realizada com a utilização de shaver diamantado.
Ligamento amarelo foi aberto e então, a borda lateral da medula espinhal e a raiz nervosa foram identificados. 
O fragmento herniário foi removido sob a proteção da cânula de trabalho. Após o procedimento foi realizada 
nova reconstrução tomográfica evidenciando a foraminotomia confirmando a descompressão local. Paciente 
evoluiu com melhora completa da dor e retorno total de função motora e sensitiva, sem complicações.
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CONCLUSÕES: Descompressão posterior endoscópica assistida por navegação O-arm é uma ferramenta 
precisa, segura, eficaz e minimamente invasiva para o tratamento da radiculopatia cervical.
 A navegação proporciona uma referência em tempo real para ajuste do campo de descompressão, auxiliando 
manutenção da estabilidade segmentar.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/WqidNjzZlwbnkYFLtBN3sa7ERIE8.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/205BRUPHDgFqCJv7QdSX93tjWm89.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Uaq0e2FggE8ODjFCYWmragJh09k4.jpg  
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ID: 3487
ÁREA: Doenças ósteo-metabólicas na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Márcio Coelho Parahyba Júnior (Instituto Dr.José Frota - Fortaleza - CE - Brasil), Márcio Coelho 
Parahyba (Instituto Dr.José Frota - Fortaleza - CE - Brasil)

TÍTULO: ARTRODESE CERVICAL LONGA PARA TRATAMENTO DE FRATURA-LUXAÇÃO 
C6-C7 EM PACIENTE COM ESPONDILITE ANQUILOSANTE: RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO: Espondilite anquilosaste pertence ao grupo das espondiloartrites e se caracteriza por ser 
uma doença inflamatória crônica de acometimento da coluna vertebral, articulações sacro-ilíacas e articulações 
periféricas.
Na coluna vertebral a doença é associada a sintomas inflamatórios inicialmente e progride com anquilose 
fibrosa e óssea com retificação das curvas e diminuição do arco de movimento.
Ocorre também ossificação das camadas externas do anel fibroso do disco intervertebral e das camadas 
profundas dos ligamentos longitudinais, que em casos mais avançados adquirem um aspecto de coluna em 
“bambu”. Essas alterações, associadas a osteoporose, aumentam o risco para fraturas vertebrais

RELATO DE CASO: Paciente, 57 anos, sexo masculino, apresentando fratura-luxação cervical ao nível 
C6-C7, sem déficit neurológico (Asia-E), submetido a tratamento cirúrgico por via única anterior de Smith & 
Robinson. Incisão de pele ao nível da cartilagem cricoide (C6). Realizada redução da fratura-luxação associada 
a artrodese anterior longa de C5 a T1, com discectomia e aposição de dispositivo intersomático com enxerto 
tricortical. Paciente liberado para movimentação livre em pós-operatório imediato, porém com uso de colar 
cervical esponjoso. Sem alteração neurológica. Relatando apenas discreta disfagia com resolução espontânea 
após alguns dias.

CONCLUSÕES: Caso relatado apresenta um paciente com fratura-luxação cervical associada a espondilite 
anquilosaste avançada tratado com artrodese cervical longa por via anterior única. Esses pacientes apresentam 
rigidez articular por toda a coluna vertebral, devendo ter fraturas nesse segmento interpretadas como 
fraturas em ossos longos nas quais exigem uma fixação mais longa para equilibrar o braço de alavanca e as 
forças deformantes. Em consequência, devido a estabilidade proporcionada pela artrodese longa, torna-se 
dispensável a abordagem complementar por via posterior.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/NnRlAUnB7G6M6to7UHT3KihHQU98.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/H5R0NpQxxDUPQWetqpFs40nU2gN8.jpg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/o2t7DDDvvxWEiGN67jPBoIWkxaE4.jpg 
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ID: 3490
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Maria Eduarda De Oliveira (Faculdade Tiradentes - Jaboatao dos Guararapes - PE - Brasil), Luíza 
Pereira Gomes Ferreira Tavares (Universidade Católica de Pernambuco - Recife - PE - Brasil), Gabriel Antas 
Florentino (Universidade Católica de Pernambuco - Recife - PE - Brasil), Rhuann Pontes dos Santos Silva 
(Universidade Católica de Pernambuco - Recife - PE - Brasil), Abraão Wagner Pessoa Ximenes (Real Hospital 
Português da Beneficência de Pernambuco - Recife - PE - Brasil), Erlan Pércio Lopes Rufino (Real Hospital 
Português da Beneficência de Pernambuco - Recife - PE - Brasil)

TÍTULO: SURGICALAPPROACH TO SPONDYLOLISTHESIS THROUGH LATERAL 
LUMBAR INTERBODY FUSION IN SINGLE POSITION: A CASE REPORT.

INTRODUÇÃO: Low back pain is considered the second leading cause of painful disorders that lead patients 
to seek medical help. One of the causes of low back pain is degenerative lumbar spondylolisthesis resulting 
from the progressive slippage of one vertebra over another with instability at the site. Surgical intervention 
with arthrodesis and/or decompression is the surgical treatment of spondylolisthesis and is recommended in 
cases where a conservative approach is not enough, for this reason, minimally invasive techniques such as 
Lateral lumbar interbody fusion (LLIF) can be used to focus on better patient prognosis.

RELATO DE CASO: Male, 44 years old, without comorbidities, previously healthy, with a history of lower 
back pain with bilateral irradiation to the lower limbs (bilateral root L4 territory topography) since 2018, and 
undergoing previous magnetic resonance (Figure 05) which showed spondylolysis and lysis of bilateral pairs 
L4-L5, which evolved into lysis of the same segment. He had 9 points on the Visual Analog Scale (VAS) and 
the Index of Oswestry was 35%, revealing moderate disability.
The patient was refractory to conservative treatment with physiotherapy, pilates, infiltration and use of opioids 
and anti-inflammatory drugs.
On physical examination, he was in good general condition, with no motor deficiencies, but with the presence 
of severe pain in the lumbar region that radiated to both lower limbs. The Lasègue test was 30º bilaterally 
positive with irradiation to L4 root topography.
There was a worsening of pain in the extension and flexion movements of the trunk. In his personal history, 
he denied that he suffered from alcoholism, smoking, allergies, a history of trauma or a sedentary lifestyle.
The patient progressed without complications during the postoperative period and showed Improvement 
in the lower back pain. He was discharged from the hospital within 24 hours. He undertook physiotherapy 
sessions which helped during his post-operative rehabilitation.

CONCLUSÕES: The case reported bring to light the discussion around the therapeutic approach, which 
is innovative and has shown to have good results when compared to methods which had previously been 
considered to be the gold standard. 
Furthermore, this approach has a lower complication rate, shorter surgical time, and anesthetic exposure, and 
with earlier recovery rates. It can also be concluded that during the preparation of this article, the paucity of 
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literature addressing, in particular, this surgical update was noted, and this exposes the need for investments 
in studies on this topic to collaborate with the advancement of the scientific community and improvement of 
the LLIF technique.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/xcSnY0MgMAkU9yEKkNjBVXMF9UU3.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/wSBYuC0QwzFs1Q6iVWcsHsvaRyL7.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/BEzwWq0MwpQRNHS2bxO3vrz5aga8.png  
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ID: 3495
ÁREA: Novas Tecnologias aplicadas na Cirurgia da Coluna vertebral 
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: MARCOS VAZ DE LIMA (SANTA CASA DE SÃO PAULO - São Paulo - SP - Brasil), ENRICO 
SALOMÃO IORIATTI (CLÍNICA ENDOSPINE - SAO PAULO - SP - Brasil), MARCO MOSCATELLI 
(NEUROLIFE - NATAL - RN - Brasil), ANTONIO ROTH VARGAS (CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS - 
CAMPINAS - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: SANTA CASA DE SÃO PAULO - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: HEMORRAGIA SUBARACNÓIDEA INTRA-CRANIANA ESPONTÂNEA 
NO PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIA TOTALMENTE ENDOSCÓPICA DA COLUNA 
CERVICAL &NDASH; RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA

INTRODUÇÃO: A doença degenerativa da coluna cervical pode evoluir com síndromes mielo-radiculares 
graves. Nos casos de dores intratáveis e ou na presença de déficits neurológicos a intervenção cirúrgica pode 
ser necessária. Diversas técnicas cirúrgicas são descritas no seu tratamento. Recentemente a descompressão 
posterior por via totalmente endoscópica tem se tornado uma excelente opção de tratamento para os casos 
que evoluem com síndrome radicular refratária.

RELATO DE CASO: O presente artigo faz uma breve revisão da literatura e relata o caso de uma paciente 
do sexo feminino de 52 anos com quadro de cérvico-braquialgia à esquerda, associada a déficit sensitivo e 
motor da raiz de C7, secundária a hérnia de disco cervical C6-7. No intra operatório foi evidenciada pequena 
lesão de dura mater. No pós-operatório imediato paciente apresentou melhora importante da dor radicular, 
entretanto teve queixa de cefaleia e diplopia. Ao exame físico apresentava paresia do músculo reto lateral 
direito denotando um provável acometimento do nervo abducente. Submetida a exame de tomografia 
de crânio que evidenciou extensa hemorragia subaracnóidea, com inundação ventricular e hidrocefalia. A 
investigação vascular intracraniana descartou a possibilidade de aneurismas ou malformações vasculares. 

CONCLUSÕES: A despeito da gravidade do quadro, paciente apresentou boa evolução clínica, sem 
novas intercorrências ou necessidade de intervenção cirúrgica. O presente artigo discute as complicações 
apresentadas, assim como uma revisão da literatura sobre a cirurgia totalmente endoscópica da coluna cervical. 

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Wglc74gSJKb9V6ivMIDRCA6mfWv1.docx 
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ID: 3500
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Indira Luz Silva (Universidade Estadual do Piauí - Teresina - PI - Brasil), Denise  Marques Costa 
Pereira Silva (Universidade Estadual do Piauí - Teresina - PI - Brasil), Paulo Rodrigues Cruz Neto (Universidade 
Estadual do Piauí - Teresina - PI - Brasil), Ayrana Soares Aires (Hospital Getúlio Vargas - Teresina - PI - Brasil)

TÍTULO: USO DE TRAÇÃO HALO-CRANIANA PRÉ-OPERATÓRIA PARA 
FLEXIBILIZAÇÃO DE DEFORMIDADE ESCOLIÓTICA DE ALTO VALOR ANGULAR

INTRODUÇÃO: Em escolioses com curvas severas e rígidas, cujas deformidades angulares são maiores 
ou iguais a 100º, o tratamento cirúrgico configura-se como um desafio aos cirurgiões de coluna, devido à 
necessidade de osteotomias associadas a grande perda sanguínea, além de maiores chances de complicações 
neurológicas e maior morbidade cirúrgica. A literatura descreve técnicas que objetivam reduzir parcialmente a 
rigidez das curvaturas antes da cirurgia definitiva, como a tração halo-craniana, técnica na qual se instala um halo 
craniano no paciente e gradualmente são adicionadas cargas ao halo, usando o peso do paciente como contra-
força e referência para definição da carga colocada. Em procedimentos tradicionais com abordagem anterior 
e posterior combinadas para flexibilização desse tipo de curva, há aumento do risco de complicações devido 
à manipulação de grandes vasos, com sangramento sanguíneo extenso e aumento no tempo cirúrgico. Uma 
alternativa a essa abordagem, é a abordagem posterior extrapleural (PEISR) com osteotomia em cunha apical.

RELATO DE CASO: Adolescente do sexo feminino, 13 anos, católica. Queixa-se de dispneia aos médios 
esforços e dorsalgia leve. História da doença atual: paciente com história de deformidade da coluna vertebral 
notada pela mãe aos 6 anos de idade. Dos 9 aos 12 anos, fez uso de colete de Milwaukee. Menarca aos 12 anos. 
Ao exame físico: aumento da área do triângulo de Talhe à esquerda, teste de Adams positivo com gibosidade 
costal direita, força global e reflexos normais. Na radiografia panorâmica foram medidas: curva torácica proximal 
40º, curva torácica principal 110º e curva toracolombar 70º. Após testes de inclinação, as curvas reduziram 
para 30º, 90º e 60º respectivamente. Diante do quadro clínico e da rigidez da curva, foi instalada tração 
transcraniana por 5 semanas, com peso inicial de 5kgs (10% do peso da paciente) e progressão de 5kgs/semana 
com monitorização neurológica diária através de parâmetros clínicos. Após 5 semanas, com carga final de 50% 
do peso da paciente, novas radiografias evidenciaram flexibilização da curva lombar em 40% e torácica em 
20%. Após realização de tomografia e espirometria, o procedimento foi realizado com acesso posterior isolado 
(PEISR). Foram ressecados os discos intervertebrais (T6-T7, T7-T8, T9-T10 e T10-T11), realizada osteotomia 
em cunha em T9 e preservação do feixe neurovascular para o músculo eretor da espinha. Paciente evoluiu bem 
no pós-operatório e fez uso de órtese toracolombossacra por 2 meses.

CONCLUSÕES: O uso da tração halo-craniana possibilitou locomoção à paciente por meio de cadeira 
de rodas, evitando restrição prolongada ao leito. A flexibilização da curva torácica em apenas 20% exigiu 
a necessidade de osteotomias de três colunas para melhor alinhamento coronal. A paciente desenvolveu 
hemotórax após lesão pleural acidental durante a cirurgia, o qual foi solucionado após colocação de dreno de 
tórax. Houve redução da curva torácica proximal para 12º, torácica principal, 16º e toracolombar para 7º.
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ID: 3502
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Filipe Ribeiro de Arruda (Clínica TraumaSport - Fortaleza - CE - Brasil), Eduardo Salvador Gerace 
(Coordenador da Cirurgia Torácica e broncoscopia - HAPVIDA - Estado do Ceará - Fortaleza - CE - Brasil), 
Frederico Perboyre Melo Freitas (Centro Universitário UNINTA - Fortaleza - CE - Brasil), Pedro Edson 
Martiniano Lopes (Centro Universitário UNINTA - Sobral - CE - Brasil)

TÍTULO: TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES EM 4ª VÉRTEBRA TORÁCICA

INTRODUÇÃO: O Tumor de Células Gigantes ósseo é um tumor benigno, entretanto, com um alto 
potencial de agressividade local e possibilidade de metástases. Representa cerca de 5% dos tumores ósseos 
primários e aproximadamente de 3 a 5% dos casos apresentam metástases. Desta maneira, o TCG na coluna 
vertebral é uma patologia incomum. As ressecções cirúrgicas com margens amplas é o padrão ouro para o 
tratamento, porém a complexidade da localização, muitas vezes impede a sua excisão por completo.

RELATO DE CASO: Paciente masculino, 32 anos, procurou atendimento de emergência apresentando queixa 
de dor dorsal à esquerda. Realizado estudo radiológico simples sem evidencia de alterações. Evoluiu com piora 
da dor, associada a marcha atáxica, fazendo-o procurar serviço de emergência, realizou TC de coluna cervical e 
dorsal que evidenciou lesão expansiva osteolítica de aspecto neoplásico em T4, promovendo estenose absoluta 
de canal. Encaminhado ao cirurgião de coluna vertebral, ao exame paciente permanecia com queixa de dorsalgia 
intensa, associada a paraparesia em membros inferiores com força muscular grau 3/4 e hiperreflexia patelar e 
Aquileu. Realizou RNM de coluna total que confirmou lesão expansiva no corpo de T4, sendo submetido 
a descompressão medular por via posterior e biópsia em caráter de urgência. No pós operatório imediato 
paciente mobilizava membros inferiores, evoluindo com melhora progressiva, porém retornou 30 dias após 
a primeira abordagem cirúrgica com o laudo histopatologico de tumor de células gigantes e apresentando 
paraparesia em membros inferiores com força muscular grau 2 em uso de cadeira de rodas.Foi realizada nova 
RMN que evidenciou lesão infiltrativa em praticamente toda a extensão, com aumento nas dimensões da 
lesão, determinando estenose praticamente por completo do canal medular torácico em topografia de t4 e T5. 
Optado por realização de toracotomia anterolateral para ressecção do tumor pela topografia da lesão tumoral.
No pós operatório, paciente evolui com melhora da força dos membros inferiores. Evoluiu com pneumonia 
e ficou em tratamento clínico e fisioterápico por 25 dias no hospital. Foi de alta utilizando andador e em franca 
recuperação neurológica dos membros inferiores.Fez uso de denosumab como tratamento neoadjuvante. 
Realizou nova RNM 3 meses após cirurgia, sem evidencias de lesão neoplásica. Hoje, um ano após ressecção 
tumoral, paciente encontra-se sem nenhum déficit neurológico, deambulando sem dificuldade e sem dores.

CONCLUSÕES: O acometimento da coluna torácica por um TCG é infrequente. É preciso de uma adequada 
correlação clínico- radiológico e histológica para o seu correto diagnóstico. O tratamento de escolha para esses 
tumores é a ressecção cirúrgica em blocos com margens amplas, porém no paciente em questão não foi possível 
realizar esta cirurgia devido a anatomia da lesão, então decidiu-se pela realização de acesso transtorácico para a 
abordagem precisa do tumor e retirada com segurança não agregando morbidade ao paciente.
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ID: 3504
ÁREA: Trauma na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Matheus  Resende Costa Pimenta (Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais - Belo Horizonte 
- MG - Brasil), Fernando Cotrim Gomes (Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais - 
Belo Horizonte - MG - Brasil), Anna Laura Lima Larcipretti (Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
de Ouro Preto - Ouro Preto - MG - Brasil), Ana Carolina Santiago Dias Barbosa (Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Ouro Preto - Ouro Preto - MG - Brasil), Kélia Rejane Santiago Dias (Departamento de 
Neurocirurgia do Hospital João XXIII - Belo Horizonte - MG - Brasil), Rodrigo Moreira Faleiro (Departamento 
de Neurocirurgia do Hospital João XXIII - Belo Horizonte - MG - Brasil)
Instituições do Trabalho: Hospital João XXIII - Belo Horizonte - MG - Brasil

TÍTULO: FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA APÓS CIRURGIA DE ARTRODESE 
CERVICAL: UM RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO: A artrodese cervical (AC) é um procedimento cirúrgico bem estabelecido para a correção 
de fraturas nos segmentos cervicais da coluna vertebral. Embora raras, a perfuração esofágica ou faríngea 
secundárias ao procedimento são complicações potencialmente fatais que podem evoluir com mediastinite e 
sepse, necessitando devida abordagem cirúrgica para sua correção. Nesse trabalho, nós relatamos um caso 
de um indivíduo que apresentou uma fístula traqueoesofágica (FTE) secundária à AC, identificada 10 anos 
após sua realização.

RELATO DE CASO: Paciente masculino, 37 anos, admitido com queixa de disfagia orofaríngea, tosse, 
episódios de febre e perda de peso há cerca de um ano. Histórico de lesão iatrogênica de esôfago proximal por 
ocasião de AC em 2002. Desde então, apresenta disfagia progressiva nos últimos meses. Nega comorbidades 
e uso de medicamentos contínuos. Exame físico sem achados relevantes. Videoendoscopia revela grande 
resistência no esfíncter esofagiano superior, sugerindo provável estenose. Raio-x contrastado de esôfago 
demonstra desvio de contraste para a traqueia, evidenciando a presença de FTE. O paciente foi encaminhado 
em caráter de urgência à cirurgia geral para avaliação.

CONCLUSÕES: Com este caso, podemos concluir que uma FTE pode ser considerada um raro porém 
possível diagnóstico diferencial em pacientes com sintomas orofaríngeos que passaram por abordagem 
cirúrgica anterior de vértebra cervical, quando causas mais comuns forem descartadas. A correção cirúrgica 
de FTE é eficaz, mas trata-se de um procedimento complexo e de alta morbimortalidade, que não deve 
ser negligenciada. As taxas de mortalidade podem variar de 0.5% a 10.5%, sendo ainda mais elevada em 
complicações infecciosas.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Efjq2mxlWolC5EBe6dMJhxi5bBQ0.jpeg  
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/YGrIhUWqnAkVkAnExw6kA1WDXwo7.jpeg  
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/EizEupm9vYp39Ir6q1Vtd3j9dro8.jpeg  
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ID: 3506
ÁREA: Deformidade no adulto
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Bruno Landal Cavassin (Pontíficia Universidade Católica do Paraná – PUC-PR, Faculdade de 
Medicina, Curitiba – PR, Brasil - Curitiba - PR - Brasil), Carolina Cabral Brandalizze (Pontíficia Universidade 
Católica do Paraná – PUC-PR, Faculdade de Medicina, Curitiba – PR, Brasil - Curitiba - PR - Brasil), Gabriel 
Wielisvky Rocha (Pontíficia Universidade Católica do Paraná – PUC-PR, Faculdade de Medicina, Curitiba – 
PR, Brasil - Curitiba - PR - Brasil), Luiz Augusto Garbers (Pontíficia Universidade Católica do Paraná – PUC-
PR, Faculdade de Medicina, Curitiba – PR, Brasil - Curitiba - PR - Brasil), Solena Ziemer Kusma (Pontíficia 
Universidade Católica do Paraná – PUC-PR, Faculdade de Medicina, Curitiba – PR, Brasil - Curitiba - PR 
- Brasil), Fernando Borge Teixeira (Hospital Universitário Cajuru, Serviço de Ortopedia e Traumatologia, 
Grupo de coluna, Curitiba – PR, Brasil - Curitiba - PR - Brasil), Emiliano Neves Vialle (Hospital Universitário 
Cajuru, Serviço de Ortopedia e Traumatologia, Grupo de coluna, Curitiba – PR, Brasil - Curitiba - PR - Brasil), 
Luiz Roberto Gomes Vialle (Hospital Universitário Cajuru, Serviço de Ortopedia e Traumatologia, Grupo de 
coluna, Curitiba – PR, Brasil - Curitiba - PR - Brasil) 
Instituições do Trabalho: Hospital Universitário Cajuru - PUC Curitiba - PR - Curitiba - PR - Brasil

TÍTULO: COMPARISON OF CHEMOPROPHYLAXIS AND NONCHEMOPROPHYLAXIS 
FOR DEEP VEIN THROMBOSIS IN ELECTIVE SPINE SURGERY: SYSTEMATIC REVIEW 
AND META-ANALYSIS

INTRODUÇÃO: To compare chemoprophylaxis and nonchemoprophylaxis in elective spine surgery in 
order to determine risks of DVT, PTE and epidural hematoma (EH) in both groups, as well as their respective 
treatment efficacy.

RELATO DE CASO: Systematic review and meta-analysis based on systematically searched articles, using 
combinations of MESH terms related to chemoprophylaxis and nonchemoprophylaxis for prevention of deep 
vein thrombosis and pulmonary embolism in elective spine surgery. Adult patients were eligible for inclusion 
in the study, except those with trauma, spinal cord injury, neoplasms and those using vena cava filters. Results: 
Five studies were included in the final analysis to form part of this systematic review and meta-analysis being 
3 retrospective studies, 1 prospective study and 1 case series. Data analysis showed that 4.64% of patients 
treated with chemoprophylaxis had an unfavorable outcome regarding DVT, while this outcome occurred in 
1.14% of patients not treated with chemoprophylaxis (p=0,001). Among patients using chemoprophylaxis, 
only 0.1% developed epidural hematoma and 0.38% developed PTE. Among those on non-drug prophylaxis, 
0.04% had EH (p=0,11) and 0.42% had PTE (p=0,45).

CONCLUSÕES: No benefits were found for chemoprophylaxis when compared to nonchemoprophylaxis 
for preventing DVT in elective spine surgery, nor did it increase the risk of epidural hematoma or fatal 
thromboembolic events.
ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/xdrOK9iHluLAo9EL91IqbPcC5DL5.docx  
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TÍTULO: SACRECTOMIA TOTAL ASSOCIADA A RECONSTRUÇÃO PÉLVICA 
COM AUTOENXERTO VASCULARIZADO DE FÍBULA PARA TRATAMENTO DE 
OSTEOSSARCOMA – RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO: Tumores primários malignos do sacro são raros sendo as neoplasias de alto grau a minoria. 
O osteossarcoma corresponde a apenas 4% dos casos observados no sacro. A biópsia é fundamental no 
diagnóstico e tratamento das lesões tumorais ósseas. Quando guiada por TC oferece elevada sensibilidade e 
especificidade associada à menor morbidade.O tratamento do osteossarcoma evoluiu bastante nos últimos 
tempos. Sabe-se que em casos de baixo grau, a quimioterapia desenvolve um papel limitado, sendo indicado 
o cirurgia na maioria dos casos. Nos tipos de alto grau, há uma boa resposta à quimioterapia, assim a cirurgia, 
quando necessária, é indicada após a sua realização. 

RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino,17 anos, com quaixa de dor no joelho e tornozelo 
esquerdo há 8 meses. Referia perda de 5 Kg nos últimos 4 meses.Ao exame apresentava hipoestesia e força 
muscular grau IV ao nível de L4, L5 e S1 à esquerda.Exames de imagem (TC e RNM) evidenciaram uma 
lesão lítica extensa,na região do sacro e ílíaco esquerdo invadindo o retroperitônio,sem comprometimento 
de estruturas viscerais.
Optou-se pela realização de biópsia guiada por TC,que resultou em sarcoma fusocelular de alto grau.Iniciado 
QT para sarcomas não RMS, sem resultado significativo.Desta Forma cirurgia foi indicada.A equipe médica foi 
composta pela cirurgia pediátrica, vascular e ortopedistas especialistas em coluna, tumor e mão/microcirurgia, 
planejou-se uma cirurgia em 2 tempos. No pré-operatório foi realizado uma prototipagem em 3 D para 
auxílio do planejamento.
No 1° tempo foi realizada VA,que consistiu em controle vascular e,confecção de colostomia, liberação do 
tumor no espaço pré-sacral e delimitação da osteotomia na tábua interna do ilíaco. Pela VP foi realizada a 
exposição do sacro e ligadura dos vasos glúteos.Realizada laminectomia de L5, osteotomia do sacro a nível de 
S1 e completada a osteotomia do ilíaco esquerdo.O saco dural foi ligado.Foi realizada a ressecção em bloco do 
tumor e envio da peça para anatomopatológico.O 2º cirúrgico ocorreu após 3 semanas. Por VP, foi realizada 
instrumentação e artrodese L2-Ilíaco.O enxerto vascularizado de fíbula foi posicionado entre o platô inferior 
de L5 e o ilíaco esquerdo.No 8 ° dia de pós operatório na UTI, evoluiu com sinais de infecção de FO. Foram 
realizados 2 procedimentos de limpeza cirúrgica, com instalação de curativo à vácuo por 3 semanas. Após 26 
dias da ultima cirurgia, recebeu alta hospitalar.No ambulatório foi resgatado laudo histopatológico indicativo de 
sarcoma indiferenciado de baixo grau. Desta forma a cirurgia foi curativa, sem necessidade de terapia adjuvante.
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CONCLUSÕES: Apesar da baixa resposta à terapia neoadjuvante, idade do paciente e a localização do 
tumor, um bom resultado foi obtido por meio de uma opção terapêutica mais agressiva. A utilização de 
prototipagem em 3D é algo inovador e de grande valia para o planejamento cirúrgico e a formação de uma 
equipe multidisciplinar foi fundamental para este caso.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/wy5M7L4f0725fHTC1c2VKO2SSdH4.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/78JwMx9SPGMLGylaKWQ2PqH4mvZ8.jpg  
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/SeOyGLywevtAfFJECuSZ0jN6EVJ2.png  
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/rLq45PbHU4rdof85vqVPnVSOA6t4.jpg   
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ID: 3510
ÁREA: Deformidade na criança
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Denise Marques Costa Pereira da Silva (Universidade Estadual do Piauí - Teresina - PI - Brasil), 
Ana Raquel Lopes Visgueira (Universidade Estadual do Piauí - Teresina - PI - Brasil), Ayrana Soares Aires 
(Hospital Getúlio Vargas - Teresina - PI - Brasil), Indira Luz da Silva (Universidade Estadual do Piauí - Teresina 
- PI - Brasil)
Instituições do Trabalho: Hospital Getúlio Vargas - Teresina - PI - Brasil,Universidade Estadual do 
Piauí - Teresina - PI - Brasil

TÍTULO: INSTABILIDADE ATLANTO-AXIAL EM UM PACIENTE COM 
SÍNDROME DE DOWN: UM RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Down (SD) foi a primeira anomalia cromossômica detectada na espécie 
humana em 1866 e se caracteriza pela presença de um pequeno cromossomo acrocêntrico adicional 
identificado no cromossomo 21. Dentre várias alterações ortopédicas identificadas em indivíduos com SD, 
destacam-se as anormalidades segmentares entre as vértebras C1-C2 que levam à Instabilidade Atlanto-
Axial (IAA). A IAA se dá quando a distância atlanto-odontoidal na radiografia cervical em perfil é igual ou 
maior a 5mm, sendo encontrada em até 30% dos pacientes com SD. No entanto, apenas 1% destes 
apresenta sintomatologia. Acredita-se que a hipotonia generalizada, bem como a frouxidão dos ligamentos 
alar e transverso do atlas aumentem a mobilidade desta articulação, levando ao risco de luxação atlanto-
axial com possíveis consequências desastrosas, como: tetraplegia, tetraparesia e insuficiência respiratória 
por compressão do tronco encefálico, podendo levar à morte súbita. O tratamento cirúrgico por meio de 
artrodese posterior C1-C2 é indicado em casos sintomáticos para prevenir insuficiência respiratória, déficit 
neurológico progressivo e morte. O objetivo deste estudo é relatar o tratamento realizado em uma paciente 
com SD e IAA sintomática.

RELATO DE CASO: Uma paciente de 10 anos de idade com Síndrome de Down referiu dor cervical alta 
em acompanhamento pediátrico, sendo referenciada a este serviço. Realizou-se Raio-X da coluna cervical 
com teste dinâmico funcional em perfil, sendo identificado o afastamento do arco de C1 em relação ao dente 
de C2 com distância atlanto-odontoide de 7mm, configurando IAA (Imagem 1). Em Agosto de 2019 foi 
realizada cirurgia de artrodese C1-C2 por via posterior isolada através da técnica de Goel-Harms. Previamente 
ao procedimento, a paciente foi submetida a tração cervical no Mayfield (Imagem 2), com realização de 
nova radiografia cervical em perfil para avaliação da redução do dente de C2 em relação ao arco de C1. 
Quando visto que estava bem posicionado, iniciou-se o trabalho de fixação. Retirou-se enxerto da crista 
ilíaca por via posterior e foi realizada a fixação através da pars de C1 e pedículo de C2. Foi feita dissecção 
por via posterior isolada, com exposição do arco de C1 e articulação C1-C2. A fixação dessas vértebras foi 
realizada através da colocação de enxerto autólogo do ilíaco. Após o procedimento, foi encaminhada para a 
UTI onde esteve internada por 2 dias, sendo extubada ainda dentro das primeiras 24h. Prescreveu-se o colar 
cervical Philadelphia, mantendo-se por 6 semanas para que houvesse a consolidação do enxerto colocado 
na articulação.
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CONCLUSÕES: A instabilidade atlantoaxial acomete até 30% dos pacientes com Síndrome de Down, no 
entanto a sintomatologia se apresenta em apenas 1% dos casos. O objetivo principal do tratamento foi evitar 
as complicações decorrentes dos microtraumas que a medula sofre devido à IAA.

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/lAFWZc8RAuWDGewZqsyIQw7V1BA1.png 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/8pnP5rlQh0XfS2irk74jBvRUgf93.jpeg  
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ID: 3513
ÁREA: Degenerativa cervical
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Sérgio Gurgel Fernandes (Hospital São Vicente de Paulo - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Fernando 
Breno de Oliveira RIbeiro (Hospital São Vicente de Paulo - Rio de Janeiro - RJ - Brasil), Marcos Calixto Acchar 
(Hospital São Vicente de Paulo - Rio de Janeiro - RJ - Brasil)
Instituições do Trabalho: Hospital São Vicente de Paulo - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

TÍTULO: WHITE CORD SYNDROME: A RARE AND SEVERE COMPLICATION AFTER 
SPINAL CORD DECOMPRESSIVE SURGERY. CASE REPORT AND REVIEW OF 
LITERATURE.

INTRODUÇÃO: A very rare, relatively newly described complication, following cervical decompression, 
is ischemia-reperfusion injury to the spinal cord1–4. First described as “White Cord Syndrome” in 20135, 
few cases have been reported since then. The hallmark of this condition is neurological worsening after a 
meticulous and uneventful decompressive surgery for myelopathy, associated with a postoperatively larger 
hyperintense T2 image, on magnetic resonance, at the spinal cord6. Here, we present a new case that meets 
these criteria, which, to our knowledge, is the ninth ever published7. We also present a brief review of the 
concerning literature.

RELATO DE CASO: An 82-year-old male who suffered from severe cervical myelopathy, with a Nurick 
Grading System of 48, Japanese Orthopedic Association scale modified by Benzel (mJOA) of 89, and 
quadriparesis, more severe on the right upper limb was subjected to a two-stage procedure: first, anterior 
three level cervical decompression and fusion (C3-C6, with C4 and C5 corpectomies); second, three days 
later, further posterior decompression. 
Shortly after anterior decompression and fusion, the patient showed similar neurological conditions as presented 
previously the intervention. However, during the following 24 hours, severe deterioration occurred, leading to 
quadriplegia, diffuse dysesthesia and enhanced Babinski and Hoffman reflexes. Nurick and mJOA progressed 
to 5 and 7, respectively. Encephalic imaging showed no acute events. Magnetic resonance of the cervical and 
thoracic spine showed a hyperintense signal on T2 sequences, mainly at C4 level, but extending caudally to C5.
Neurological status improved partially over the following week, mainly on the right upper limb. However, 
significant motor deficit remained. Six months after the procedure, the patient has gained satisfactory function 
of the right hand, but is still non-deambulatory, has no useful motion of the left upper and lower limbs and has 
only partial bladder control.
Our review of literature showed many similarities among the described cases1,3–5,10,11. Suboptimal 
decompression and intra-canal hematoma are the most frequent differential diagnosis, often leading to revision 
surgery1. High dose corticosteroids are frequently used, once the condition is recognized2,12.

CONCLUSÕES: Ischemia reperfusion injury is well established in other organs, such as the heart and the brain13,14. 
Many protocols have been studied to prevent and possibly treat its occurrence7,15. In concern to spinal surgery, it 
stands as a rare but devastating condition, which lacks a defined treatment and prevention strategies. 
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ID: 3519
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Francisco Vinicius Teles Rocha (Universidade Federal do Piauí - Teresina - PI - Brasil), Denise 
Marques Costa Pereira da Silva (Universidade Estadual do Piauí - Teresina - PI - Brasil), Jaira Porta Variolo 
(Universidade Federal do Piauí - Teresina - PI - Brasil), Marcelo Barbosa Ribeiro (Universidade Federal do 
Piauí - Teresina - PI - Brasil)
Instituições do Trabalho: Universidade Estadual do Piauí - Teresina - PI - Brasil

TÍTULO: DOENÇA DE ERDHEIM-CHESTER NO ESQUELETO 
APENDICULAR: RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO: A doença de Erdheim-Chester, possui incidência desconhecida, com menos de mil casos 
descritos na literatura. Trata-se de uma histiocitose de células não-Langerhans, que geralmente atinge homens 
na 6ª e 7ª décadas de vida, se manifestando com lesões escleróticas em ossos tubulares longos no esqueleto 
apendicular e axial. O diagnóstico desta doença baseia-se em achados radiológicos e biópsias. Este caso busca 
a inclusão da doença de Erdheim-Chester como diagnóstico diferencial das doenças líticas do esqueleto axial 
em crianças e adolescentes (LAMAISON, 2020), (DE ALMEIDA, 2022) (NAVARRINA, 2021).

RELATO DE CASO: Paciente masculino, 6 anos, apresentou no ano de 2017 a primeira queixa, de alteração 
de angulação dos membros inferiores, mudança de postura neutra para geno valgo, limitando o tratamento a 
uma palmilha corretiva. Após um ano com queixa prévia persistente e nova queixa de dor em articulação de 
membros inferiores foi iniciada nova investigação. Foram realizados exames de imagem apresentando lesões 
líticas insuflativas em diversas áreas do esqueleto apendicular e axial, em vários arcos costais, principalmente na 
porção lateral do VIII arco intercostal à esquerda próximo à articulação costovertebral. Iniciou-se a investigação 
de diagnóstico diferencial com realização de biópsia óssea no membro inferior em janeiro de 2022 que 
resultou no diagnóstico final de doença de Erdheim-Chester. 

CONCLUSÕES: A doença de Erdheim-Chester é uma histiocitose rara, sendo mais comum em homens 
com idade entre 50 e 60 anos, diferentemente do caso apresentado, fato que faz com o que o seu diagnóstico 
possa passar despercebido por alguns profissionais. Com este caso, espera-se que ela possa ser incluída como 
diagnóstico diferencial das doenças líticas em esqueleto axial em crianças e adolescentes.
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ID: 3524
ÁREA: Deformidade no adulto
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Indira Luz Silva (Universidade Estadual do Piauí - Teresina - PI - Brasil), Amanda Caroline Ribeiro 
Barros (Universidade Estadual do Piauí - Teresina - PI - Brasil), Lucas Silva Reis Sousa (Universidade Estadual 
do Piauí - Teresina - PI - Brasil), Paulo Rodrigues Cruz Neto (Universidade Estadual do Piauí - Teresina - PI - 
Brasil), Ayrana Soares Aires (Hospital Getúlio Vargas - Teresina - PI - Brasil)

TÍTULO: O PAPEL DAS OSTEOTOMIAS DE SUBTRAÇÃO PEDICULAR NA CORREÇÃO 
DO EQUILÍBRIO SAGITAL EM PACIENTES COM ESPONDILITE ANQUILOSANTE

INTRODUÇÃO: A espondilite anquilosante (EA) é uma doença inflamatória crônica que se caracteriza por 
inflamação no esqueleto axial e nas articulações sacroilíacas, cursando com dor, rigidez e anquilose articular 
progressiva. Estudos demonstraram que uma das principais alterações posturais é a acentuação da cifose 
torácica com anteriorização e rebaixamento do centro de gravidade associados a flexão do quadril que 
provocam compensações no joelho e tornozelo. Essas alterações levam ao desequilíbrio do eixo sagital e 
prejudicam o olhar horizontal do paciente, a deambulação, bem como compromete as atividades diárias, a 
qualidade de vida e o funcionamento de vísceras devido a compressão.

RELATO DE CASO: Homem, 54 anos, católico. Queixa-se de incapacidade de olhar para o horizonte. 
História da doença atual: paciente portador de espondilite anquilosante, com história de deformidade 
progressiva da coluna vertebral em cifose e incapacidade de olhar para o horizonte, tabagista, sem outras 
queixas. Nos exames de imagem observou-se Incidência Pélvica (PI): 76º, Lordose Lombar (LL): 6º, PI-LL 
Mismatch: 70º, Tilt Pélvico (PT): 56º, Inclinação Sacral (SS): 20º, Eixo Vertical Sagital (SVA): 20cm, Ângulo 
Vertical queixo-sobrancelha (CBVA): 31º. Diante do quadro clínico de extenso comprometimento da coluna 
vertebral e desequilíbrio espinopélvico com retroversão pélvica e flexão dos joelhos, optou-se pela realização 
de osteotomias de subtração pedicular (PSO) em dois níveis (T12 e L3). O procedimento foi realizado em 
dois tempos com intervalo de 1 semana, devido à grande perda sanguínea que ocorre na PSO (cerca de 
1800 mL de sangue). Houve melhora significativa dos parâmetros do equilíbrio sagital.

CONCLUSÕES: A PSO é uma das principais técnicas para correção de deformidades sagitais fixas, consistindo 
em uma osteotomia de 3 colunas, com ganho de até 30º de lordose. Essa técnica consiste no fechamento da cunha 
resultante da subtração pedicular, o que evita ruptura dos grandes vasos aderidos ou com calcificações, comuns em 
pacientes com doenças crônicas e inflamatórias. Houve melhora de todos os parâmetros do equilíbrio sagital, com 
melhora nos escores de qualidade de vida relacionado à saúde no tangente a dor lombar e cervical, tendo sido avaliados 
dados pré e pós operatórios através dos questionários NDI (Neck Disability Index) e Oswestry Disability Index. 

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/ZzovdYwqLJiagSHEY04ntgllFaK4.PNG 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/hgSROGLjz8UZEx6JY8voUSJEwM29.PNG 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/YdV9nsLfiytkw0blDPEcMchk09j7.PNG 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/7SXBQtxK8u553vZNhoyOpGadjNo7.PNG  
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ID: 3526
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Pedro Henrique Cortat Proba Couri (Hospital Israelita Albert Einstein - São Paulo - SP - Brasil), 
Murilo Alexandre (Hospital Israelita Albert Einstein - São Paulo - SP - Brasil), Fernando José Franzin (Hospital 
Israelita Albert Einstein - São Paulo - SP - Brasil), Alberto Ofehenjm Gotfryd (Hospital Israelita Albert Einstein 
- São Paulo - SP - Brasil)
Instituições do Trabalho: Hospital Isrealita Albert Einstein - São Paulo - SP - Brasil

TÍTULO: USO DE NEURONAVEGAÇÃO, MICROCIRUGIA E RETRATORES 
TUBULARES PARA RESSECÇÃO DE OSTEOMA OSTEÓIDE DA QUINTA VÉRTEBRA 
LOMBAR: RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO: Osteoma osteoíde (OO) é um tumor ósseo benigno prevalente em jovens (10-25 anos) 
do gênero masculino (2H:1M a 4H:1M). Aproximadamente 20% dos OO’s são encontrados na coluna 
vertebral, acometendo os elementos posteriores em mais de 70% dos casos. A região lombar é mais 
acometida, com aproximadamente 60% dos casos, seguida pela cervical (26%), torácica (12%) e sacral (2%). 
Dor é o sintoma mais comum, frequentemente noturna, relacionada a atividade física e com boa resposta ao 
uso de AINE’s (11,12). Pode causar escoliose antálgica em adolescentes, sendo um diagnóstico diferencial 
de escoliose idiopática, que raramente está associada a dor nessa idade. Relatar caso de OO operado com 
auxílio do sistema de navegação O-ARMTM

RELATO DE CASO: Feminino, 54 anos, lombalgia refratária a tratamento conservador há mais de um ano, 
marcha e postura antálgicas. Dor localizada na transição lombossacra, pior à direita, sem irradiação, constante 
e agudizada no período noturno. Ressonância magnética: leve edema ósseo no pedículo de L5 por provável 
sobrecarga mecânica. Tomografia computadorizada: lesão lítica na lâmina direita com área de esclerose do 
pedículo direito de L5, medindo 0,9cm, compatível com pequeno OO. Submetida a ressecção da lesão 
com auxílio de navegação intraoperatória (O-ARMTM), que permitiu manutenção da estabilidade mecânica 
da coluna. No pós-operatório imediato, a paciente iniciou atividades fisioterápicas e apresentou resolução 
completa do quadro álgico e limitação funcional.

CONCLUSÕES: O OO na coluna demanda investigação cuidadosa e planejamento terapêutico que 
permita seu tratamento com o mínimo de agressão aos tecidos adjacentes. A ressecção cirúrgica agressiva é 
preconizada para evitar recidiva da lesão. Apesar de raramente apresentarem instabilidade pré-operatória, 
é comum que, após a cirurgia, instrumentação seja necessária. O tratamento minimamente invasivo é 
preconizado para tratamento do OO, sendo ablação por radiofrequência guiada por TC o padrão ouro. Em 
geral, é realizada lesão térmica a 90 graus por 5-6 minutos, contudo a lesão térmica (10-13mm) nem sempre 
é viável pelo risco de lesão neurológica como no caso descrito. Nessas situações, a navegação intraoperatória 
com reconstrução bidimensional e tridimensional das imagens é parte importante do arsenal do cirurgião, 
visto que permite visualizar em tempo real estruturas anatômicas, com ressecção mais precisa e menor risco 
de instabilidade.
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ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/7h4iQdl5saC0OxHJDTecSLtoa9k4.tiff 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Vhul17kUTKFkDwnQHu647XD8xxT6.tiff 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/khegN7CjQiZfJddEimmmmr8BkGu3.tiff 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/UPUtuSqOI3Ehzvj8ZOlBpgExVwl9.tiff   

http://com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/7h4iQdl5saC0OxHJDTecSLtoa9k4.tiff
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Vhul17kUTKFkDwnQHu647XD8xxT6.tiff
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/khegN7CjQiZfJddEimmmmr8BkGu3.tiff
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/UPUtuSqOI3Ehzvj8ZOlBpgExVwl9.tiff
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ID: 3540
ÁREA: Degenerativa cervical
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Caio Melo Coutinho (Universidade de Fortaleza - Fortaleza - CE - Brasil), Júlia Richard Gondim 
Bezerra Cavalcanti (UFPB - João Pessoa - PB - Brasil), Sofia Ramos Soares (UFPB - João Pessoa - PB - Brasil), 
Gabriel Souza Dantas Mendes Leite (UFPB - João Pessoa - PB - Brasil), Jim Umberto Cantisani Neto (Clínica 
da coluna - João Pessoa - PB - Brasil), Thiago Gomes Martins (Clínica da coluna - João Pessoa - PB - Brasil), 
Giácomo de Freitas Souza (Clínica da coluna - João Pessoa - PB - Brasil)
Instituições do Trabalho: UFPB - João Pessoa - PB - Brasil

TÍTULO: OSTEOFITOSE CERVICAL COMO CAUSA DE DISFAGIA: UM RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO: Osteofitose cervical anterior é uma condição não inflamatória caracterizada pela ossificação 
dos ligamentos paravertebrais anterolaterais da coluna cervical e que afeta cerca de 10 a 30% da população 
em geral. Os osteófitos podem ser isolados ou difusos e podem ocorrer em razão de alterações degenerativas 
do disco, hiperostose esquelética idiopática difusa (DISH), espondilose cervical, após um trauma ou após 
cirurgia da coluna. Os principais fatores de risco dessa patologia são a idade avançada, acometendo de 20 a 
30% da população acima de 60 anos, carregamento mecânico excessivo, fatores genéticos, atividade física 
mal orientada, obesidade e indivíduos do sexo masculino. Usualmente, a osteofitose cervical anterior é 
assintomática e não precisa de nenhuma abordagem específica. Geralmente os sintomas se desenvolvem em 
decorrência de algum evento gatilho, como asfixia, aspiração ou trauma cervical menor, sendo os sintomas 
mais comuns dor local, disfagia para comidas sólidas, disfonia, dispnéia e redução da extensão do movimento 
cervical. O diagnóstico é geralmente confirmado por estudo radiológico. Em relação ao tratamento para 
casos sintomáticos, pode ser conservador, com medicamentos e fonoterapia, e cirurgia, que é altamente 
efetiva e muito benéfica no caso de falha do tratamento conservador.

RELATO DE CASO: Homem, 56 anos, sem comorbidades, relatou disfagia para sólidos associada a 
regurgitação eventual, sem dor cervical. Foi diagnosticada disfonia espasmódica e iniciou-se tratamento com 
toxina botulínica. Realizado videodeglutograma para investigação com evidência de efeito compressivo do lado 
direito do terço proximal do esôfago, constatou-se osteofitose cervical anterior inferior na altura de C6 e C7, 
com esôfago apresentando trânsito livre. A tomografia de tórax apresentou compressão da parede posterior 
do esôfago ao nível do espaço cervical C6-C7, devido aos osteófitos nos respectivos corpos vertebrais, e 
espondilopatia cervicotorácica degenerativa. Evidenciou-se que a disfonia espasmódica não estava relacionada 
com a disfagia, nem com a osteofitose. O paciente foi encaminhado ao ortopedista para avaliação do quadro 
compressivo de coluna cervical em esôfago. Foi submetido à ressecção do osteófito C6-C7 por via cervical 
anterior, evoluindo com melhora da disfagia para sólidos.

CONCLUSÕES: A descrição de mais um paciente com osteofitose cervical anterior deverá contribuir para 
um melhor conhecimento sobre o diagnóstico diferencial da etiologia da disfagia. A descoberta da condição 
e o tratamento precoce são fundamentais para um bom prognóstico da doença, assim como a cirurgia se 
revela plenamente eficaz.
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ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/NlhPtvaBS1NMflp4cigi8OCXFet1.jpeg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/s1I4OeME03h3BMHrlSOB3ClYKKu0.jpeg 
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Nudmf7C82r5eUHJr08VIDuUrcPq4.jpeg 
 

https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/NlhPtvaBS1NMflp4cigi8OCXFet1.jpeg
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/s1I4OeME03h3BMHrlSOB3ClYKKu0.jpeg
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/Nudmf7C82r5eUHJr08VIDuUrcPq4.jpeg
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ID: 3546
ÁREA: Tumor e Infecção na coluna vertebral
FORMA DE APRESENTAÇÃO: Pôster Eletrônico (PE)

AUTORES: Rian Souza Vieira (FMRP-USP - Ribeirão Preto - SP - Brasil), Renan Ernesto Reis Borges (PUC-
Campinas - Campinas - SP - Brasil), Ricardo Cesar Cortes De Bom (Unicamp - Campinas - SP - Brasil), Luiz 
Humberto Faria Barbosa (Sociedade Portuguesa de Beneficência - Ribeirão Preto - SP - Brasil)

TÍTULO: CISTO ÓSSEO ANEURISMÁTICO COM COMPONENTE DE 
TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES NA COLUNA DE JOVEM

INTRODUÇÃO: O tumor de células gigantes (TCG) do osso é um tumor benigno localmente agressivo, 
de comportamento imprevisível na coluna e com taxa de metástase à distância de 2%. A maioria dos TCGs 
surgem nas epífises e sua incidência na coluna é menor que 3% dos casos. Os cistos ósseos aneurismáticos 
(COA) representam cerca de 5 a 6% dos tumores ósseos benignos e ocorrem principalmente em jovens 
antes dos 20 anos. COAs são considerados lesões primárias em aproximadamente 70% dos casos, sendo 
os 30% restantes decorrentes de diferentes tumores primários. O TCG é a lesão primária mais comum ao 
COA secundário, representando 19 a 39% e cerca de 80% dos TCGs secundários ao COAs ocorrem na 
coluna, ossos longos ou ossos chatos. TCGs e COAs são histologicamente semelhantes, sendo necessário o 
uso da imuno-histoquímica para diferenciá-los. 

RELATO DE CASO: Homem de 23 anos dá entrada em hospital público terciário via referenciamento 
com quadro de dor lombar intensa, limitante e refratária a medidas instituídas níveis prévios do SUS. 
Acamado há 3 meses, neurológico preservado e em bom estado geral, sem outros comemorativos dignos 
de nota. Ao exame radiográfico de entrada notávamos o apagamento do pedículo esquerdo de L4, colapso 
do deste corpo vertebral e cifotização com esse ápice. A tomografia adicionava a perda dos contornos 
ósseos do corpo de L4 e massa assimétrica acometendo corpo, pedículo e lâmina com crescimento 
paramediano à esquerda. A Ressonância reforçava os achados com maior detalhamento do crescimento da 
massa majoritariamente em hipossinal deslocando raiz esquerda de L4, grandes vasos e psoas à esquerda 
com extenso edema da musculatura paravertebral esquerda. Submetido num primeiro momento a uma 
abordagem por via posterior da coluna lombar com instrumentação de L2 a S1 e ampla descompressão 
inferior de L3 até superior de L5 além da tentativa de cimentação do corpo de L4 pelo pedículo direito. 
Após estabilização clínica submetido a abordagem via anterior transperitoneal, corpectomia de L4 com 
exérese de toda massa visível e colocação de cage preenchido com cimento ósseo. Procedimentos com 
vultuosos sangramentos, instabilidade hemodinâmica grave na via posterior, hemoderivados transfundidos 
em ambas as vias e estadia curta em CTI das 2 cirurgias. Anátomopatológicos evidenciaram Cisto ósseo 
aneurismático com componente de tumor de células gigantes confirmados por imuno-histoquímica. Paciente 
posteriormente submetido a arteriografia e embolização por radio-intervenção para massa residual. Jovem 
nunca apresentou défict, mantém neurológico preservado e sem sequelas após 5 anos dos procedimentos 
descritos. Faz uso mensal de Denosumabe 120mg mensal subcutâneo, seguimento com oncologia clínica 
e com a Coluna (ortopedia). 
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CONCLUSÕES: Tumores benignos como COAs e TCGs podem se correlacionar, confundir diagnóstico e 
serem agressivos na coluna vertebral. O uso de vias cirúrgicas combinadas, embolização e imuno-modulação 
são ferramentas adequadas ao tratamento dessas patologias. 

ANEXOS:
https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/BBUBNwCXuiRpQn8HXLFEcOmayJA9.pptx  
 

https://arx.iweventos.com.br/upload/trabalhos/t1arquivo/BBUBNwCXuiRpQn8HXLFEcOmayJA9.pptx
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AUTORES: Lucas Silveira do Nascimento (Instituto Dr. José Frota - Fortaleza - CE - Brasil), Arthur Sampaio 
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TÍTULO: ABORDAGEM CIRÚRGICA DE LESÕES CERVICAIS SUB-AXIAIS: RELATO DE 
TRÊS FRATURAS-LUXAÇÕES ENVELHECIDAS

INTRODUÇÃO: As lesões sub-axiais traumáticas da coluna cervical são comuns, com as fraturas-luxações 
correspondendo a 75% das lesões daquela topografia. No entanto, há uma taxa de sub-diagnóticos, em 
torno de 5%, relacionados a diferentes problemas, como exames de imagem inadequados, sintomatologia 
inicial pobre, e priorização de outras lesões em pacientes vítimas de politraumatismo. O diagnóstico tardio, 
sobretudo após um período de 3 semanas, traz desafios no tratamento, visto que estas lesões passam a ser 
classificadas como envelhecidas, os sintomas podem se tornar mais evidentes, de forma que esses pacientes 
sofrem com cervicalgia persistente, podendo inclusive estar sobre risco de lesão da medula espinhal ou das 
raízes nervosas, devido a estenose do canal medular. As abordagens cirúrgicas das lesões agudas normalmente 
são realizadas por via única, visto que há mais facilidade na redução das lesões. O mesmo não ocorre em 
lesões envelhecidas que, muitas vezes, necessitam de mais uma abordagem devido à grande dificuldade 
técnica em sua redução.
O objetivo é relatar a conduta cirúrgica com duplo acesso e três abordagens em pacientes portadores’ de 
fraturas-luxações cervicais envelhecidas.

RELATO DE CASO: Os três pacientes foram abordados por via anterior para discectomia e flexibilização 
anterior da coluna cervical, seguindo-se de abordagem posterior para redução da luxação facetária 
e instrumentação com parafusos de massa lateral, finalizando então com nova abordagem anterior para 
colocação de espaçador intersomático, não sendo utilizadas imobilizações pós-operatórias.
O alinhamento adequado e estabilidade vertebral foram obtidas nos três pacientes sem deterioração 
neurológica. A fusão intersomática e posterior foi alcançada em todos os pacientes com 6 meses de evolução 
pós-operatória, sem complicações clínicas importantes.

CONCLUSÕES: A abordagem cirúrgica através de duplo acesso e três abordagens da coluna cervical é 
uma opção no manejo de pacientes com fraturas-luxações da coluna cervical sub-axial envelhecidas com 
resultados satisfatórios para as dificuldades encontradas.
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