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Sinopse
Introdução: A cirurgia da hérnia discal lombar (HDL) é um
dos procedimentos mais freqüentes nos serviços de neurocirurgia. A discectomia microcirúrgica tem sido a técnica de escolha na prática neurocirúrgica. Com o advento da cirurgia
endoscópica, a discectomia microendoscópica apresentou-se
como uma opção minimamente invasiva no tratamento da HDL.
Objetivo: Comparar dois grupos de pacientes operados por
discectomia microcirúrgica e pela técnica de discectomia
microendoscópica modificada. Material e Método: Estudo
prospectivo, comparativo e longitudinal. A amostra consta de
40 pacientes portadores de HDL. Os voluntários foram divididos
em dois grupos de 20 pacientes operados pela técnica microcirúrgica (MDC) e 20 pacientes pelo método microendoscópico
modificado (MEDm). Resultados: O tempo operatório foi significativamente menor no MEDm (mediana 83 minutos, Teste U
Mann-Whitney; p = 0,005). Quanto ao tempo de internação
hospitalar, não se verificou diferença estatisticamente significante (média de 46,1 horas, Teste t Student; p = 0,847). Com
referência aos resultados bons e excelentes, também não se identificou diferença (Qui-quadrado; p = 0,33). Conclusões: A técnica MEDm apresenta-se como um método inovador, minima-
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mente invasivo, simples e de rápido aprendizado; reduz a incisão cutânea e o trauma musculofascial, diminuindo o tempo
operatório; não interfere no tempo de internação, além de
potencialmente aumentar o bem-estar do paciente no pósoperatório imediato.
Palavras-chave
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Abstract
Tubular retraction system associated to the microsurgical
technique in the treatment of lumbar disc herniation
Backgroud context: Lumbar disc herniation (LDH) surgery
is the most frequent procedure in most neurosurgical units.
Microdiscectomy (MDC) became the “gold standard”
procedure all over the world. With the advent of the endoscopy,
the use of the microendoscopic discectomy (MED) described by
Folley is presented as a new option for those surgeons looking
for less invasive surgical techniques. Objective: To compare two
groups of patients with LDH, one treated by the microsurgical
technique and another in which a tubular retractor of MED
associated with surgical microscope (MEDm) was used.
Methods: Assessment of 40 patients who had undergone LDH
surgery. The volunteers had been divided into two groups: 20
operated on by the MDC technique and a second group operated
on by a MEDm. The groups had been similar in age, gender and
job activity. Average follow up of 6 months. Results: The
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operative time was significantly shorter in the MEDm (Test U
Mann-Whitney; p = 0,005). The hospital stay was not
statistically different (Student’s t test; p = 0,847). Referring to
the outcomes evaluation, no difference was identified (Quisquare; p = 0,33). Conclusions: MEDm technique is presented
as an innovative method, a minimally invasive procedure to
treat LDH. Not only the operative time is shorter but also the
cutaneous incision and the muscle-fascial trauma are reduced.
Keywords
Lumbar disc herniation, surgical treatment, microscopic
surgery, microsurgical technique, modified microendoscopic
discectomy, microendoscopic tubular retractor system.

Introdução
Cirurgia para hérnia de disco lombar é um dos procedimentos
mais realizados em unidades de neurocirurgia. Muitas são as
técnicas disponíveis, destacando a discectomia microcirúrgica
como a mais utilizada na prática neurocirúrgica e, em muitos
estudos, comparada com a discectomia convencional5,9,19,20. Destacam-se como vantagens da microcirurgia a iluminação e ampliação providas pelo microscópio, fundamentais em operações
em sítios cirúrgicos confinados7,16. Contudo, muitas técnicas
vêm sendo propostas nos últimos anos, a maioria delas métodos
percutâneos como quimionucleólise, vaporização a laser, foraminotomia endoscópica e outras diferentes técnicas de nucleotomia endoscópica, não apresentando, entretanto, resultados
comparáveis à discectomia microcirúrgica ou à discectomia
convencional com referência à descompressão de raízes e remoção de disco2,8,17. Além disso, essas técnicas apresentam
ainda indicações limitadas2.
Seguindo a tendência de procedimentos minimamente invasivos, a técnica de discectomia microendoscópica, desenvolvida
em 1997 por Folley e Smith para o tratamento de doença discal
lombar, tem sido apresentada como opção cirúrgica2,3. Esse método combina técnicas microcirúrgicas convencionais com dispositivos endoscópicos como o retrator tubular11,12. Desde 1997,
mais de seis mil operações foram realizadas por discectomia
microendoscópica em mais de 500 instituições somente nos
Estados Unidos14. Neste estudo, tem-se o objetivo de avaliar a
aplicação do sistema de retração tubular da técnica microendoscópica associada com microscopia cirúrgica (discectomia
microendoscópica modificada), comparando resultados operatórios com a discectomia microcirúrgica convencional.

mente, segundo ordem de entrada no estudo, em um grupo de
20 pacientes operados pela técnica de discectomia microcirúrgica
(MDC) e um segundo grupo de 20 pacientes operados pela
técnica de discectomia microendoscópica modificada (MEDm).
Em todos os casos, as indicações e método de retirada do material discal foram similares10.
Os grupos foram pareados por idade, sexo e atividade profissional. Casos de reoperações foram excluídos. O seguimento
mínimo foi de três meses, com média de acompanhamento de
seis meses. Os resultados foram avaliados utilizando a Escala
Funcional e Econômica de Prolo (Prolo et al., 1986)15. A análise
estatística foi realizada com o programa Sigma stat-sigma plot
8.0® (Jandel Inc., CA, USA) e a elaboração gráfica, com SPSS
10.0® (SPSS Inc., IL, USA). Nas duas técnicas, a operação foi
realizada com paciente em decúbito ventral, sob anestesia geral,
com acesso posterior unilateral da coluna lombar. Na técnica
MEDm, a localização inicial dos retratores tubulares era confirmada por fluoroscopia lateral ou radiografia convencional. Utilizamos o sistema tubular com retratores progressivos associados
ao microscópio cirúrgico com foco a 350 mm e aplicação do
material microcirúrgico com extensão para endoscopia, mantendo a visão binocular tridimensional.

Resultados
Nenhuma complicação ou recorrência de herniação foi verificada durante o estudo. Com referência ao segmento vertebral
operado, utilizou-se a MEDm no segmento L5S1 em onze casos,
L4L5 em sete pacientes e dois casos no segmento L3L4. Com
discectomia microcirúrgica, foram operados dez pacientes com
hérnia no segmento L5S1, sete casos L4L5 e três pacientes em
L3L4. A duração média da operação foi menor que 90 minutos
(média de 88 minutos, mínimo de 69 minutos, máximo de 112

Pacientes e métodos
Trata-se de um estudo prospectivo, longitudinal e comparativo. Quarenta operações consecutivas em pacientes portadores de hérnia discal lombar foram realizadas de outubro de
2001 a maio de 2002. A amostra de pacientes consiste em 26
homens e 14 mulheres, com idade variando de 27 a 72 anos
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FIGURA 1

Introdução dos retratores tubulares progressivos
em paciente em decúbito ventral.
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Aplicação do sistema de discectomia microendoscópica modificada
associada a microscópio cirúrgico.

Distribuição dos pacientes tratados por MEDm versus
discectomia microcirúrgica (MDC) segundo o tempo de internação
hospitalar em horas.
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FIGURA 5

Distribuição dos pacientes tratados por MEDm versus discectomia
microcirúrgica (MDC) segundo o tempo de duração da cirurgia em
minutos.

Distribuição dos casos operados segundo resultados bons e
excelentes em pacientes tratados por MEDm e por discectomia
microcirúrgica (MDC).

minutos). Na avaliação dos grupos, o tempo operatório foi significativamente menor no grupo operado por MEDm (mediana 83
minutos; Teste U Mann-Whitney; p = 0,005), enquanto por
microdiscectomia a mediana foi de 94 minutos.
Referente ao tempo de internação hospitalar, não foi verificada
diferença estatisticamente significante (média de 46,1 horas;
Teste t Student; p = 0,847).
Na avaliação dos resultados bons e excelentes, segundo a Escala
Funcional e Econômica de Prolo, encontramos valores acima de
90% nos dois grupos. Nesse caso, também não verificamos
diferença estatisticamente significante (Qui-quadrado; p = 0,33).

Discussão
Nossos resultados foram similares ao encontrado em outras séries
em que foi aplicada a discectomia microendoscópica completa1,17.
A discectomia microendoscópica modificada deve ser realizada
com acesso paramediano, permitindo uma exploração da raiz com
avaliação direta da compressão radicular e determinação de
eventual material discal confinado. Isso é possível com a aplicação
de instrumental alongado utilizado na microcirurgia convencional
através do retrator tubular, com visualização microscópica. Esse
sistema oferece grandes vantagens quando comparado com outras
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técnicas minimamente invasivas de discectomia13: garante a visualização direta da raiz e do disco, facilitando a descompressão óssea,
apresentando redução do trauma1,2,4,14. Associados a esses fatores,
a disposição e o design específico dos retratores permitem seu
uso em vários sítios cirúrgicos na coluna vertebral1,18.
As complicações da discectomia microendoscópica são similares àquelas encontradas na discectomia microcirúrgica13. A
discectomia realizada utilizando a MEDm produz menos trauma
que a discectomia microcirúrgica e certamente muito menos se
comparada à discectomia convencional. Essa técnica permite uma
incisão menor, com visualização de estruturas nervosas similar à
discectomia microcirúrgica14,18. A grande vantagem da MEDm é
que não há descolamento muscular nem periosteal, requerendo
menor mobilização da raiz que a discectomia microcirúrgica1,18. É
possível ainda obter um cone invertido na área de trabalho, movendo a porção distal do retrator tubular na pele e na fáscia lombar1.
Acreditamos que a técnica de discectomia microendoscópica
modificada, associada ao microscópio cirúrgico, apresenta vantagens quando comparada com a técnica endoscópica completa, por
permitir a visualização tridimensional das estruturas e prover iluminação e ampliação, mantendo a estereoscopia, além de garantir
o uso da experiência prévia com microscópio cirúrgico, reduzindo
a curva de aprendizagem para o método1,11.
Temos aplicado a MEDm na maioria das operações para disco
lombar, realizando até o momento mais de 100 discectomias
microendoscópicas modificadas nos últimos dois anos. Várias
outras aplicações foram relatadas para o sistema de retrator tubular
com bons resultados em cirurgia da coluna, destacando a descompressão do canal vertebral em estenose lombar13, fixação e fusão
intersomática lombar posterior6, o acesso para coluna cervical22,
assim como as vias transtorácicas e translombares laterais,
variando-se a extensão do sistema tubular, demonstrando o grande
potencial de aplicação dessa técnica.

Conclusões
Os dois métodos são seguros e efetivos no tratamento da hérnia
de disco lombar. O sistema de retratores tubulares associado a
microscópio cirúrgico e a instrumentos de microcirurgia caracteriza-se como uma técnica minimamente invasiva, com rápida
curva de aprendizagem. Apresenta menor trauma tecidual, menor
mobilização da raiz nervosa e menor cicatriz da incisão, reduzindo
a duração da cirurgia. Acreditamos que a discectomia microendoscópica modificada seja uma boa opção cirúrgica para o tratamento da hérnia de disco lombar.
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