
RESUMO
Objetivo: A técnica da separação do processo espinhoso tem sido preconizada como técnica menos invasiva para o tratamento 

da estenose lombar. Objetivo é avaliar os resultados preliminares dessa técnica no tratamento cirúrgico da estenose do canal lombar. 
Métodos: Vinte pacientes portadores de estenose do canal vertebral lombar e submetidos ao tratamento cirúrgico para descompressão 
do canal lombar, por meio da técnica da separação do processo espinhoso, foram avaliados no período pré-operatório, um, sete e trinta 
dias de pós-operatório, por meio da escala visual de avaliação da dor lombar e dor nos membros inferiores e avaliação radiográfica do 
segmento operado. Resultados: O escore médio da escala visual analógica da dor lombar na avaliação pré-operatória foi 4,2 ± 3,37 e, 
respectivamente, 0,85 ± 0,88; 1,05 ± 1,19 e 1,15 ± 1,04 após um, sete e trinta dias de pós-operatório. O escore médio da escala visual 
analógica da dor nos membros inferiores foi 8 ± 1,72 no pré-operatório e, respectivamente, 0,7 ± 1,13; 0,85 ± 1,04 e 1,05 ± 1 após 
um, sete e trinta dias de pós-operatório. Não foram observados sinais radiográficos de instabilidade do segmento vertebral operado na 
avaliação radiográfica. Conclusão: A descompressão do canal lombar por meio da técnica da separação do processo espinhoso nos 
pacientes com estenose do canal lombar apresentou bons resultados imediatos e a curto prazo, em relação à dor lombar e dor nos 
membros inferiores. Nível de evidência IV; Estudo Terapêutico. 

Descritores: Estenose Espinhal; Dor Lombar; Laminectomia. 

ABSTRACT
Objective: Considering that the technique of spinous process splitting has been advocated as a less invasive treatment of lumbar stenosis, 

the objective of this study was to evaluate the preliminary results of this technique in the surgical treatment of lumbar canal stenosis. Methods: 
Twenty patients with lumbar spinal canal stenosis who underwent surgical treatment for lumbar canal decompression with the spinous process 
splitting technique were assessed in the preoperative period and on postoperative days 1, 7 and 30 for VAS for lower back and lower limbs pain 
and radiographic evaluation of the operated segment. Results: The mean visual analogue scale score for lumbar pain in the preoperative assess-
ment was 4.2 ± 3.37 and 0.85 ± 0.88, 1.05 ± 1.19 and 1.15 ± 1.04 after 1, 7 and 30 postoperative days, respectively. The mean VAS score 
for lower limb pain was 8 ± 1.72 preoperatively, and 0.7 ± 1.13, 0.85 ± 1.04, and 1.05 ± 1 after 1, 7, and 30 postoperative days, respectively. 
There were no radiographic signs of instability of the vertebral segment operated in the radiographic evaluation. Conclusions: Decompression 
of the lumbar canal through the spinous process splitting technique in patients with lumbar canal stenosis had good immediate and short-term 
results in relation to low back and  lower limbs pain. Level of Evidence IV; Therapeutic study.

Keywords: Spinal Stenosis; Low Back Pain; Laminectomy.

RESUMEN
Objetivo: Teniendo en cuenta que la técnica de separación del proceso espinoso ha sido recomendada para el tratamiento menos invasivo 

de la estenosis lumbar, el objetivo de este estudio fue evaluar los resultados preliminares de esta técnica en el tratamiento quirúrgico de la 
estenosis del canal lumbar. Métodos: Veinte pacientes con estenosis del canal espinal lumbar que se sometieron a tratamiento quirúrgico para 
descompresión del canal lumbar con la técnica de separación del proceso espinoso se evaluaron en el período preoperatorio y en los días 1, 7 
y 30  postoperatorios mediante EVA para del dolor lumbar y de los miembros inferiores y evaluación radiográfica del segmento operado. Resul-
tados: La puntuación promedio de la escala visual analógica del dolor lumbar en la evaluación preoperatoria fue de 4,2 ± 3,37 y 0,85 ± 0,88; 
1,05 ± 1,19 y 1,15 ± 1,04 después de 1, 7 y 30 días postoperatorios. La puntuación promedio de la EVA para el dolor de las extremidades 
inferiores fue 8 ± 1,72 en el preoperatorio y de 0,7 ± 1,13; 0,85 ± 1,04 y 1,05 ± 1 después de 1, 7 y 30 días postoperatorios, respectivamente. 
No se observaron signos radiográficos de inestabilidad del segmento vertebral operado en la evaluación radiográfica. Conclusiones: La descom-
presión del canal lumbar por medio de la técnica de separación del proceso espinoso en  pacientes con estenosis del canal lumbar tuvo buenos 
resultados inmediatos y a corto plazo con relación al dolor lumbar y las extremidades inferiores. Nivel de Evidencia IV; Estudio terapéutico.

Descriptores: Estenosis Espinal; Dolor de la Región Lumbar; Laminectomía.
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INTRODUÇÃO
As alterações degenerativas do segmento vertebral ocasio-

nando a compressão das estruturas nervosas no interior do canal 
vertebral e forame vertebral foram identificadas há muito tempo e 
relatadas antes da hérnia de disco lombar.1

O tratamento cirúrgico da estenose do canal lombar tem sido 
realizado por meio da descompressão das estruturas nervosas 
do segmento vertebral afetado. A descompressão das estruturas 
nervosas tem sido classicamente realizada pela remoção da lâmina, 
facetas articulares, ligamento amarelo e osteófitos do canal e fora-
me vertebral.2,3 A laminoplastia tem sido também realizada como 
alternativa para descomprimir as estruturas nervosas e preservar 
a continuidade dos elementos vertebrais posteriores (processo 
espinhoso e lâmina vertebral).4 A descompressão tem sido classi-
camente realizada por meio da exposição dos elementos vertebrais 
posteriores. Essa abordagem cirúrgica promove a desinserção e 
o afastamento da  musculatura paravertebral, cuja morbidade re-
lacionada com a lesão da musculatura paravertebral provocadas 
pela  isquemia, denervação e desinserção muscular motivaram o 
desenvolvimento de técnicas cirúrgicas menos invasivas.2

A preservação da musculatura paravertebral tem sido o objetivo 
de várias técnicas que foram descritas para a descompressão do 
canal vertebral. A técnica da separação  longitudinal do processo 
espinhoso na linha média para a preservação da musculatura para-
vertebral durante a descompressão do canal lombar foi descrita por 
Watanabe e cols. em 2005.3,5 A abordagem por meio da separação 
do processo espinhoso preserva a inserção dos músculos multifi-
deos e reduz a lesão da musculatura paravertebral que ocorre na 
abordagem aberta clássica.4,6

A realização de cirurgias menos invasivas e com menor mor-
bidade tem sido um dos objetivos da cirurgia moderna da coluna 
vertebral, e a técnica de separação do processo espinhoso tem se 
destacado pela sua simplicidade técnica e relato de bons resulta-
dos com a sua aplicação.3,7

O objetivo desse estudo foi observar os resultados clínicos e ra-
diográficos preliminares da utilização da técnica da descompressão 
do canal vertebral por meio da abordagem utilizando a separação 
longitudinal do processo espinhoso em pacientes portadores de 
estenose do canal vertebral lombar.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado estudo prospectivo, observacional de um grupo 

de pacientes de uma mesma instituição, portadores de estenose 
do canal lombar e submetidos ao tratamento cirúrgico por meio da 
descompressão do canal lombar por meio da técnica de separação 
do processo espinhoso. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
e Pesquisa do HCFMRP-USP (CAAE: 91173618.9.0000.5440) e os 
pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Vinte pacientes portadores de estenose do canal lombar foram 
submetidos a tratamento cirúrgico por meio da técnica de sepa-
ração do processo espinhoso.5 Quatorze pacientes eram do sexo 

masculino e seis pacientes do sexo feminino com idade variando 
de 47 a 87 anos (média 68,18). A estenose estava localizada em um 
nível em 16 pacientes, dois níveis em 3 pacientes, e três níveis em 1 
paciente.  O nível L2-L3 estava acometido em 2 pacientes, L3-L4 em 4 
pacientes, L4-L5 em 13 pacientes e L5-S1 em 6 pacientes. (Figura 1)

Os pacientes foram avaliados no por meio de parâmetros clíni-
cos e radiográficos. A escala visual analógica da dor lombar e dor 
nos membros inferiores foi avaliada no período pré-operatório, no 
pós-operatório imediato, uma semana e um mês após o procedi-
mento cirúrgico. A avaliação radiográfica foi realizada por meio de 
radiografias em AP e perfil da coluna lombar para a detecção de 
alterações (escorregamento das vértebras ou desvios ou escoliose 
no plano frontal) que evidenciam instabilidade do segmento verte-
bral após procedimento cirúrgico.

A indicação do tratamento cirúrgico estava relacionada com a 
presença de sintomas de estenose do canal lombar (claudicação 
neurogênica ou sintomas de compressão radicular) resistentes 
ao tratamento conservador, que interferiam com as atividades 
diárias dos pacientes, e ausência de sinais clínicos e radiológicos 
evidenciando instabilidade do segmento vertebral com indicação 
de estabilização.

Técnica cirúrgica
Os pacientes foram submetidos a anestesia geral e em decúbito 

ventral. Por meio de incisão mediana sobre o processo espinho-
so do segmento vertebral acometido, o processo espinhoso era 
exposto e dividido ao meio no sentido longitudinal com o auxílio 
de broca de cerca de 2mm de diâmetro até a sua base. A seguir 
a base do processo espinhoso era seccionada com o auxílio de 
osteótomo e a base da lâmina exposta. As duas partes do processo 
espinhoso eram afastadas para a visualização da base da lâmina 
vertebral, e desse modo a inserção da musculatura paravertebral 
era preservada. (Figura 2)

Após a exposição da lâmina vertebral e remoção do ligamento 
amarelo a descompressão era realizada por meio da laminectomia 

Figura 1. Distribuição dos pacientes de acordo com a localização do segmento 
vertebral com estenose do canal lombar.

Figura 2. Ilustração da técnica operatória, A- separação do processo espinhoso e exposição da base da lâmina, B- Após a laminectomia e descompressão 
do canal e C- Após Fechamento do espinhoso.
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e retirada da porção medial das facetas articulares e foraminotomia 
de acordo com a necessidade individual para a descompressão das 
estruturas nervosas acometidas. (Figura 2) A discectomia foi indi-
cada apenas nos pacientes que apresentavam prolapso importante 
do disco intervertebral com compressão da raiz nervosa. A remoção 
da faceta articular e descompressão forame vertebral foi realizada 
de modo a preservar a estabilidade do segmento vertebral, sendo 
evitado a remoção excessiva das facetas articulares.

Após a descompressão e realização da hemostasia as partes sepa-
radas do processo espinhoso eram aproximadas e suturadas por meio 
de suturas que transfixavam as duas partes do processo espinhoso.

No período pós-operatório os pacientes eram submetidos a uma 
analgesia padrão, e mobilizados e liberado a marcha de acordo 
com os sintomas dolorosos.

Estudo estatístico
Foi realizada análise estatística descritiva dos valores dos 

escores de avaliação (dor lombar e dor nos MMII). Devido a nor-
malidade dos dados foi realizada análise paramétrica com modelos 
lineares de efeitos mistos (efeitos aleatórios e fixos) para fazer a 
avaliação se houve diferença estatística entre VAS dor lombar e VAS 
MMII no pré-operatório, pós-operatório imediato 1 dia (D1), 7 dias 
(D7) e 30 dias (D30). Sendo definido como significante P <0,05.

Foi utilizado o programa SAS Institute Inc., SAS/STAT® 
User’sGuide, Version 9.4, Cary, NC: SAS Institute Inc., 2012 para 
as análises estatísticas.

RESULTADOS
Os vinte pacientes foram avaliados de acordo com os parâ-

metros (escala analógica da dor lombar, escala analógica dor nos 
membros inferiores, radiografias em AP e perfil da coluna lombar) 
e períodos de avaliação estabelecidos: pré-operatório, 1,7,30 dias 
pós-operatório. (Tabela 1 e 2)

No período pré-operatório os valores da dor lombar de acordo 
com a escala analógica de avaliação apresentaram valores que va-
riaram de 0 a 9 (média de 4,2 ± 3,37). No primeiro dia de pós-ope-
ratório os valores variaram de 0 a 2 (média 0,85 ± 0,88), de 0 a 5 
(média 1,05 ± 1,19) após uma semana e de 0 a 4 (média 1,15 ± 1,04) 
após um mês de pós-operatório. Foi observado redução dos es-
cores da dor lombar com significância estatística (p < 0,0001), 

Tabela 1. Valores dos escores individuais da dor lombar e dor nos membros 
inferiores de acordo com a escala visual analógica nos períodos de avaliação.

Paciente VAS Pré D1 D7 D30 Paciente VAS Pré D1 D7 D30

1
MMII 7 2 2 2

11
MMII 9 0 0 0

Lombar 3 2 2 2 Lombar 0 0 0 0

2 *
MMII 8 0 1 1

12*
MMII 8 1 1 1

Lombar 2 1 1 1 Lombar 4 2 1 1

3
MMII 10 0 0 1

13
MMII 9 1 1 1

Lombar 0 0 0 1 Lombar 6 2 1 1

4
MMII 8 0 0 1

14✦ 
MMII 10 4 2 2

Lombar 0 0 0 1 Lombar 4 2 2 2

5
MMII 2 0 0 0

15
MMII 7 0 0 0

Lombar 7 0 0 0 Lombar 3 1 1 1

6
MMII 8 2 3 3

16
MMII 8 0 0 0

Lombar 4 2 2 2 Lombar 8 0 0 0

7
MMII 10 2 2 2

17
MMII 7 0 0 0

Lombar 0 0 1 1 Lombar 9 1 5 4

8
MMII 8 0 0 0

18
MMII 8 0 0 0

Lombar 9 1 1 1 Lombar 9 0 0 0

9
MMII 7 2 3 3

19
MMII 8 0 1 1

Lombar 9 2 2 3 Lombar 3 0 1 1

10
MMII 9 0 1 1

20 *
MMII 9 0 0 2

Lombar 0 0 0 0 Lombar 4 1 1 1
O asterisco (*) indica que a descompressão foi realizada em dois níveis e o sinal (✦) indica 
descompressão em três níveis.

Tabela 2. Valores dos escores do grupo de pacientes correspondente a 
dor lombar e dor nos membros inferiores de acordo com a avaliação da 
escala analógica visual.

Grupo Tempo n Média Desvio-
Padrão Mínimo Mediana Máximo

Lombar D0 20 4,20 3,37 0,00 4,00 9,00
D1 20 0,85 0,88 0,00 1,00 2,00
D7 20 1,05 1,19 0,00 1,00 5,00
D30 20 1,15 1,04 0,00 1,00 4,00

MMII D0 20 8,00 1,72 2,00 8,00 10,00
D1 20 0,70 1,13 0,00 0,00 4,00
D7 20 0,85 1,04 0,00 0,50 3,00

 D30 20 1,05 1,00 0,00 1,00 3,00

Figura 3. Valores dos escores da dor lombar e dor nos membros inferiores nos 
períodos de avaliação. O asterisco (*) indica diferença estatística em relação 
aos valores do pré-operatório.

Figura 4. Valores dos escores da dor lombar de acordo com a escala visual 
analógica nos diferentes períodos de avaliação.
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no pós-operatório imediato, sete dias e trinta dias em relação ao 
pré-operatório. (Figura 3) Não houve diferença estatística entre os 
valores do pós-operatório imediato, sete dias e trinta dias. 

A avaliação da dor nos membros inferiores de acordo com 
a escala analógica de avaliação apresentou valores variando de 
0 a 10 (média 8 ± 1,72) no pré-operatório. No primeiro dia pós-
-operatório os valores variaram de 0 a 4 (média 0,7 ± 1,13), 0 a 3 
(média 0,85 ± 1,04) após uma semana e de 0 a 3 (média 1,05 ± 1) 
com um mês de pós-operatório. Foi observado redução com sig-
nificância estatística (p<0,0001), dos escores da avaliação da dor 
nos MMII no pós-operatório imediato, sete, e trinta dias em relação 
aos valores do pré-operatório. (Figura 3) 

A avaliação dos escores da escala analógica da dor lombar e 
dor nos membros inferiores considerando-se o número de níveis 
(1, 2 ou 3 níveis) em que a descompressão foi realizada está repre-
sentada nas Figuras 4 e 5. No paciente submetido à descompres-
são de três níveis foi observada tendência a maiores valores dos 
escores em relação aos pacientes submetidos à descompressão de 
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1 ou 2 níveis, mas não foi possível avaliar a significância estáticas 
devido ao limitado números de paciente.

A avaliação radiográfica com um mês de pós-operatório não 
apresentou sinais radiográficos evidenciando instabilidade do seg-
mento vertebral operado oriundas do procedimento realizado. As 
imagens radiográficas não apresentavam alteração quando com-
paradas com as imagens das radiografias pré-operatórias.

Não foram observadas complicações pós-operatórias no grupo 
de pacientes avaliados. Todos os pacientes deambularam e rece-
beram alta hospitalar no primeiro dia de pós-operatório.

DISCUSSÃO
A utilização da descompressão do canal vertebral nos pacientes 

portadores de estenose lombar por meio da técnica de separação 
do processo espinhoso apresentou redução significativa dos escores 
da avaliação visual analógica da dor lombar e dor nos membros 
inferiores. A redução dos escores da dor lombar e dor nos membros 
inferiores foi observada na avaliação imediata no primeiro dia de 
pós-operatório, e se manteve na avaliação realizada com sete e 
trinta dias de pós-operatório, todos com significância estatística em 
relação aos escores do pré-operatório. Houve redução proporcional-
mente maior da dor nos membros inferiores após a descompressão 
das estruturas nervosas por meio da técnica utilizada. A avaliação 
realizada indica apenas os resultados preliminares a curto prazo evi-
denciando a eficácia da descompressão pela técnica utilizada. Não 
temos o seguimento a longo prazo, e os resultados apresentados na 
literatura  tem sido altamente favorável e estimularam a introdução 
dessa técnica no âmbito da nossa área de atuação.2,3,7,8

A eficácia do tratamento cirúrgico da estenose do canal lombar 
tem sido bem evidenciada em estudos prospectivos e randomiza-
dos9,10 e está bem estabelecido que a descompressão dos canal 
vertebral, recesso lateral e forame vertebral promove a melhora dos 
sintomas. No entanto, há riscos potenciais decorrentes do procedi-
mento cirúrgico convencional abrangendo a dissecção aberta com 
descolamento e afastamento da musculatura paravertebral, ressecção 
da lâmina vertebral, facetas articulares, processo espinhoso e lesão 
das estruturas ligamentares posteriores.11-16 Técnicas alternativas de 
tratamento cirúrgico foram desenvolvidas com o objetivo de superar 
as complicações decorrentes da remoção e lesão dos elementos ver-
tebrais posteriores.4  A técnica de separação do processo espinhoso 
foi descrita por Watanabe em 2005 para evitar as complicações rela-
cionadas com a remoção e descolamento dos elementos vertebrais 
posteriores e tem sido relatado bons resultados com a sua utilização.3,5 

A técnica da separação do processo espinhoso tem sido con-
siderada como técnica menos invasiva de abordagem da coluna 

Figura 5. Valores dos escores da dor nos membros inferiores de acordo com 
a escala visual analógica nos diferentes períodos de avaliação.

lombar e evita a instabilidade iatrogênica comparado com a aborda-
gem aberta convencional.6,17 Essa técnica reduz a lesão da muscu-
latura paravertebral e preserva a inserção dos músculos multifideos 
no processo espinhoso.4 Foi observado em estudo experimental 
utilizando coelhos que a desinserção do músculo multifideo é im-
portante causa de atrofia muscular e consequente dor crônica.18

A integridade dos elementos posteriores e continuidade entre 
o processo espinhoso e lâmina vertebral tem sido correlacionada 
com bons resultados a longo prazo4 e novas técnicas de descom-
pressão preconizando a laminoplastia tem sido descrita e com bons 
resultados para o tratamento da estenose do canal vertebral. Essas 
técnicas utilizam a abordagem por meio da separação do processo 
espinhoso e fazem a laminoplastia com aumento do canal vertebral.4 

A instabilidade pós-operatória tem sido relatada em cerca de 
3-20% dos pacientes no seguimento a longo prazo.19-21 Apesar de não 
ter sido observado instabilidade na avaliação radiográfica do segmento 
vertebral operado, o período de seguimento da série de pacientes 
estudados é muito curto, e deve ser também considerado que a ins-
tabilidade é um processo dinâmico que pode não ser detectado nas 
radiografias simples. O período de avaliação e a metodologia utilizada 
para avaliar a instabilidade devem ser considerados no grupo de pa-
cientes estudados e não permitem embasar conclusões. No entanto, 
os relatos de series de pacientes com período de seguimento longo 
tem mostrando menores índices de instabilidade do segmento verte-
bral com a utilização da técnica da separação do processo espinhoso.2

Os parâmetros clínicos selecionados para a avaliação prelimi-
nar do grupo de pacientes estudados foram a dor lombar e a dor 
nos membros inferiores, considerando que esses sintomas podem 
estar presentes nos diferentes tipos de estenose lombar (central, 
recesso lateral ou foraminal).9 A utilização de questionários espe-
cíficos poderia melhor avaliar a função dos pacientes operados, 
mas pelo curto período de avaliação foram apenas selecionados a 
dor lombar e a dor nos membros inferiores. A avaliação da dor tem 
sido criticada pela existência de ampla variação da sua tolerância 
e percepção dos pacientes.22,23 A recuperação pós-operatória dos 
pacientes foi satisfatória e todos deambularam e tiveram alta no 
primeiro dia de pós-operatório. Watanabe e cols. observaram em 
estudo randomizado menor intensidade de dor pós-operatória nos 
pacientes submetidos à técnica da separação do processo espi-
nhoso em relação à cirurgia aberta tradicional.2,3,8 

A descompressão do canal vertebral lombar por meio da técnica 
de separação do processo espinhoso permite ampla exposição 
para a descompressão das estruturas do canal vertebral, recesso 
lateral e forame vertebral, comparável à exposição aberta e com 
sangramento e lesão da musculatura paravertebral. Os resultados 
preliminares com a utilização dessa técnica considerando os parâ-
metros avaliados e a recuperação dos pacientes foram altamente 
satisfatórios e esperamos que os bons resultados possam per-
manecer durante  o seguimento e avaliação tardia dos pacientes.

CONCLUSÃO
A descompressão da estenose do canal lombar por meio da 

técnica da separação do processo espinhoso apresentou bons 
resultados na avaliação a curto prazo da dor lombar e dor nos 
membros inferiores nos pacientes portadores de estenose do canal 
lombar. Apresentamos redução dos escores da escala visual da 
dor lombar e dor nos membros inferiores na avaliação de um, sete 
e trinta dias após o procedimento cirúrgico. Não houve alteração 
radiografia indicando instabilidade do segmento operado
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