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INTRODUÇÃO: -

-

 recons-

-

MÉTODOS:
intersomática nos discos intervertebrais adjacentes implementou-se um modelo de co-

destes pontos é determinada pelos sistemas multicorpo e prescrita, como dados iniciais, 

-

RESULTA-
DOS:

-

camente, o movimento do segmento submetido a uma fusão é restringido quase comple-

-

pelas facetas articulares. CONCLUSÃO: o referido modelo permitiu documentar o 

aumento das cargas suportadas por estas estruturas, após fusão intersomática, o qual 

-

Afastadores interespinhosos: resultados e 
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INTRODUÇÃO: -

MÉTODOS: o objectivo 

-

do recesso lateral, espondilolistesis degenerativa grau 1 e após discectomia lombar para 

evitar processos degenerativos adicionais causadores de lombalgia e instabilidade. A se-

-

lógica visual. RESULTADOS: foram colocados 46 afastadores interespinhosos em 43 

A maioria dos doentes teve alta 2-3 dias depois da cirurgia. Os resultados mostraram que 

CONCLUSÃO: este estudo demonstra 

-

degenerativas, restaurando a altura foraminal.

Tratamento cirúrgico da deformidade 
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INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS: a deformidade cifótica pós-traumática é uma 

MATERIAL: série de cinco doentes operados entre 2004 e 2009 

-

fracturas osteoporóticas, em três doentes, na região toraco-lombar e, em dois doentes, 

follow-up

-

RESULTADOS: em quatro doentes 

foi feita uma abordagem anterior e posterior e num caso apenas abordagem posterior. 

follow-

-up -

ferida operatória e foi reoperada para desbridamento. Não houve falência do material. 

CONCLUSÃO:

-

Instrumentação percutânea da coluna 
dorso-lombar: indicações para além da 
patologia degenerativa
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INTRODUÇÃO: -

-

MATERIAL: 

abordagens anteriores e três dos casos de fractura precedidos de cifoplastia. RESULTA-
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