
RESUMO
Objetivo: A meta do estudo foi avaliar os resultados clínicos e funcionais da discectomia endoscópica lombar nos pacientes obesos. 

Métodos: Foram selecionados 56 pacientes portadores de hérnia de disco lombar refratário ao tratamento clínico submetidos à discectomia 
endoscópica. Através de avaliação clínica - pela Escala Visual Analógica - e funcional - pelo questionário de Oswestry Disability Index. Fo-
ram analisados 25 pacientes com índice de massa corpórea (IMC) maior ou igual de 30 kg/m2 e comparados com 31 pacientes do grupo 
controle (IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2). Esses dados foram obtidos no período pré-operatório, no pós-operatório imediato, com 1 mês, 3 
meses, 6 meses e um ano após a cirurgia. Resultados: O IMC médio no grupo controle foi de 22,1 kg/m2, e no grupo obeso de 33,6 kg/m2. 
Em ambos os grupos houve melhora estatisticamente significativa nas análises clínicas e funcionais. Não se observou diferença estatística 
entre os grupos.  Conclusão: A discectomia endoscópica transforaminal lombar mostrou ser uma alternativa segura, efetiva e minimamente 
invasiva para o tratamento de hérnia de disco lombar em pacientes obesos. Nível de evidência III; Estudo Retrospectivo, Comparativo. 

Descritores: Deslocamento do Disco Intervertebral; Discotomia Percutânea; Endoscopia; Procedimentos Cirúrgicos Minimamente Invasivos; Obesidade.

ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to evaluate the clinical and functional results of endoscopic lumbar discectomy in obese patients. 

Methods: We selected 56 patients with lumbar disc hernia refractory to clinical treatment that underwent endoscopic discectomy. Twenty-five 
patients with a body mass index (BMI) greater than or equal to 30 kg/m2 were analyzed through the Visual Analogue Scale and functional 
evaluation using the Oswestry Disability Index questionnaire and compared to 31 patients in the control group (BMI between 18.5 and 
24.9 kg/m2). These data were obtained in the preoperative period, in the immediate postoperative period, at 1 month, 3 months, 6 months 
and one year after surgery. Results: The mean BMI in the control group was 22.1 kg/m2, and in the obese group, 33.6 kg/m2. In both groups 
there was a statistically significant improvement in clinical and functional analyzes. There was no statistical difference between the groups. 
Conclusions: Lumbar transforaminal endoscopic discectomy has been shown to be a safe, effective and minimally invasive alternative for 
the treatment of lumbar disc herniation in obese patients. Level of evidence III; Retrospective and Comparative Study. 

Keywords: Intervertebral Disc Displacement; Diskectomy, Percutaneous; Endoscopy; Minimally Invasive Surgical Procedures; Obesity.

RESUMEN
Objetivo: El objetivo de este estudio fue evaluar los resultados clínicos y funcionales de la discectomía lumbar endoscópica en paci-

entes obesos. Métodos: Se seleccionaron 56 pacientes portadores de hernia discal lumbar refractaria al tratamiento clínico, sometidos a 
discectomía endoscópica. Se analizaron 25 pacientes con índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 30 kg/m2) por medio de la Escala 
Visual Analógica y evaluación funcional mediante el cuestionario Índice de Discapacidad de Oswestry y se compararon a 31 pacientes 
del grupo control (IMC entre 18,5 kg/m2 y 24,9 kg/m2). Estos datos fueron obtenidos en el preoperatorio, en el postoperatorio inmediato, 
al mes, a los 3 meses, 6 meses y un año después de la cirugía. Resultados: El IMC promedio en el grupo control fue de 22,1 kg/m2 y en 
el grupo obeso, de 33,6 kg/m2. En ambos grupos hubo una mejoría estadísticamente significativa en los análisis clínicos y funcionales. 
No hubo diferencia estadística entre los grupos. Conclusiones: La discectomía endoscópica transforaminal lumbar se ha mostrado una 
alternativa segura, eficaz y mínimamente invasiva para el tratamiento de hernia discal lumbar en pacientes obesos. Nivel de evidencia III; 
Estudio Retrospectivo y Comparativo. 

Descriptores: Desplazamiento del Disco Intervertebral; Discectomía Percutánea; Endoscopía; Procedimientos Quirúrgicos Mínimamente 
Invasivos; Obesidad.
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INTRODUÇÃO
A obesidade é um problema de saúde pública mundial, e sua 

prevalência vem aumentando. Em relação a coluna vertebral, a 
obesidade está associada a sobrecarga principalmente na região 
lombar, proporcionando dano à integridade dos discos interver-
tebrais. Portanto, o elevado índice de massa corpórea tem sido 
implicado como um fator de risco para degeneração do disco 

lombar. Pacientes obesos são mais propensos de ter dor radicular, 
alterações neurológicas e hérnias discais.1,2

O tratamento cirúrgico em pacientes obesos requer uma in-
cisão ampla para permitir uma visualização profunda adequada, 
proporcionando consequentemente a maior lesão da musculatura 
paravertebral e maior morbidade perioperatória.3

A discectomia endoscópica lombar tem sido desenvolvida como 
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uma técnica minimamente invasiva para hérnias de disco, permitin-
do diversas vantagens, como menor dano tecidual com preserva-
ção da musculatura paravertebral, menor tempo de hospitalização, 
menor morbidade e retorno precoce às atividades.4

O presente estudo avaliou os resultados clínicos e funcionais 
da discectomia endoscópica em pacientes obesos portadores de 
hérnia de disco lombar.

MATERIAIS E MÉTODOS
Obesidade foi definida pelo índice de massa corpórea (IMC), o 

qual é calculada através da divisão do peso corporal em quilogramas 
pelo quadrado da altura em metros (Kg / m2). Portanto, pacientes 
com IMC igual ou maior que 30 Kg / m2 foram considerados obesos.

Um total de 100 pacientes foram submetidos adiscectomia 
endoscópica transforaminallombar entre abril de 2015 a abril de 
2016 devido a hérnia de disco lombar refratário a tratamento clí-
nico. Este estudo comparou os desfechos clínicos dos pacientes 
obesos (IMC maior que 30 Kg/m2) com os dos pacientes com 
IMC normal (entre 18.5 e 24.9 Kg/m2). Este estudo foi submetido e 
aprovado pelo comitê de ética da Faculdade de Medicina do ABC 
(CAAE 85551418.0.000.0082). Todos os pacientes assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Os pacientes com IMC entre 25 e 29.9 foram considerados sobre-
peso e foram excluídos. Além disso, estenose lombar grave, espondi-
lolistese, tumor, trauma, infecção foram outros critérios de exclusão. 

Foram incluídos pacientes com hérnia de disco determinado 
nas imagens de ressonância magnética associado a teste positivo 
de tensão da raiz nervo no exame físico e dor ciática persistente 
por mais de seis semanas de tratamento conservador adequada 
(fisioterapia, analgesia, repouso).

Os pacientes foram avaliados quanto a dados clínicos para 
dor através da escala visual analógica (EVA) e quanto a achados 
funcionais pelo Oswestry Disability Index (ODI). Esses dados foram 
obtidos no período pré-operatório, no pós-operatório imediato, com 
1 mês, 3 meses, 6 meses e um anos após a cirurgia. Durante 
o seguimento pós-operatório, os pacientes que evoluíram com 
persistência ou novos sintomas de dor radicular eram submetidos 
a nova ressonância magnética. 

Foi adotado o nível de significância de 5% (0,050) para a aplica-
ção dos testes estatísticos, ou seja, quando o valor da significância 
calculada (p) foi menor que 5%, observou-se uma diferença ou 
relação estatisticamente significativa; em contrapartida, quando o 
valor p foi maior que 5%, identificou-se uma diferença ou relação 
dita estatisticamente não-significativa. Foi utilizado o programa 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences), em sua versão 13.0 
para a obtenção dos resultados. O Mann-WhitneyU-test foi usado 
para comparar os dois grupos ao nível clínico (EVA) e funcional 
(ODI). O teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon foi aplicado de 
modo complementar para identificação de quais momentos de 
observação diferem-se dos demais. 

Em relação à técnica cirúrgica, o paciente é posicionado em 
decúbito ventral numa mesa radiotransparente, com o quadril e 
joelhos fletidos, sob uma sedação consciente. Após adequada 
assepsia, a marcação da pele é realizada com auxílio da visua-
lização da fluoroscopia. Em seguida faz-se uma anestesia local 
com xilocaína sem vasoconstrictor a 1% no local estabelecido da 
punção. É introduzida uma agulha de 18 gauge até a porção lateral 
da faceta e após na face posterior do ânulo fibroso, locais onde são 
colocados mais anestésico. Realiza-se uma discografia com uma 
solução de contraste não iodado e azul de metileno.  A seguir, fio-
-guia, dilatador e cânula de trabalho são introduzidos, para, então, 
um endoscópio com 30 graus de angulação e irrigação de fluxo 
contínuo ser instalado. Em caso de sangramento, hemostasia é 
feita com um bipolar coagulador. O fragmento de disco herniado é 
identificado com coloração azul e delicadamente retirado com pin-
ças específicas. Geralmente é possível observar a liberação da raiz 
nervosa com oscilação da pressão da irrigação. Os pacientes são 
permitidos a deambularassim que há total recuperação da sedação.

RESULTADOS
Um total de 56 pacientes foram incluídos no estudo, sendo 25 

obesos. No grupo controle, os 31 pacientes apresentaram um IMC 
médio de 22,1 kg/m2 (variando de 19,3 – 24,8), sendo 15 homens e 16 
mulheres. Já no grupo obeso, o IMC médio foi de 33,6 kg/m2 (variando 
de 30 – 54) com 15 homens e 10 mulheres. A Tabela 1 evidencia os 
dados demográficos e clínicos dos pacientes obesos e do grupo 
controle.Em ambos os grupos, os níveis discais mais acometidos 
foram L4-L5 e sem seguida L5-S1. 15 pacientes foram abordados dois 
níveis, sendo oito no grupo obeso e sete no grupo controle.

A duração do procedimento cirúrgico e o período de interna-
ção hospitalar não foram estatisticamente diferente nos grupos. 
O tempo médio de cirurgia foi de 53 min em ambos os grupos e 
todos receberam alta hospitalar num prazo máximo de 12 horas 
após a discectomia.

Achados clínicos e funcionais do pré-operatório e do segui-
mento pós-operatórios do grupo obeso e do grupo controle são 
observados na Figura 1 e Figura 2 respectivamente. A comparação 
entre o grupo obeso e o grupo controle em relação aos valores do 
questionário EVA está evidenciada na Tabela 2; e em relação aos 
valores do questionário ODI na Tabela 3.

Nos 56 pacientes não foram observados lesão dural inci-
dental, lesão neurológica e infecção discal ou do sítio cirúrgico. 

Tabela 1. Característicasdemográficas e clínicas.

Grupo obeso Grupo controle
Número de pacientes 25 31

Idade (média) 48,8 48,6

Masculino/Feminino 15/10 15/16

IMC (kg/m2)média 33,6 2,1

Nível cirúrgico

L3-L4 2 2

L4-L5 19 16

L5-S1 11 19

Figura 1. Questionários no grupo obeso durante o seguimento.

Figura 2. Questionários no grupo controle durante o seguimento.
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Houveram 3 casos de recidiva da hérnia discal no mesmo nível 
após um período de melhora expressiva dos sintomas, sendo 2 no 
grupo dos obesos e 1 no grupo controle. Desses casos, apenas 
1 paciente (grupo controle) necessitou de uma nova discectomia 
endoscópica. Não foram realizados microdiscectomias conven-
cionais nas recorrência de hérnia de disco. Dor ciática tolerável foi 
observada em 5 pacientes (2 no grupo obeso e 3 no grupo controle) 
com boa melhora após tratamento conservador. 

DISCUSSÃO
A obesidade é definida pela Organização Mundial de Saúde 

como um índice de massa corpórea maior ou igual a 30 kg/m2; 
considerada uma preocupação de saúde pública. Nos Estados 
Unidos, estudo de 2014 mostrou uma prevalência de obesidade de 
36,5% na população adulta.5 O elevado IMC tem sido associado a 
um risco significativo de tromboembolismo venoso, complicações 
maiores, infecções do sítio cirúrgico, aumento do tempo de opera-
ção e um impacto socioeconômico significativo.6

Vários estudos já relacionaram obesidade e o sobrepeso com 
a dor lombar, demonstrando um papel ativo na patogênese da 
degeneração discal.7-9Alguns autores também identificaram a 
obesidade como uma fator predisponente para ciatalgia, aumen-
tando a probabilidade de hospitalização e cirurgia de hérnia de 
disco lombar.10

Embora o desfecho clínico global em pacientes obesos após ci-
rurgia da coluna lombar seja semelhante a da população com peso 
normal, a incidência de complicações após cirurgia convencional da 
coluna vertebral é geralmente maior em pacientes obesos. Cirurgia 
da coluna vertebral descompressiva supostamente carrega uma 
taxa de complicação de 50% em obesos mórbidos.11 Esse aumento 
da taxa de complicações pode ser atribuído a dificuldades técnicas 
associadas a um campo cirúrgico profundo,ocasionando proce-
dimentos de duração mais longos, maior risco de contaminação, 
maior trauma da musculatura paravertebral. Deiscência da ferida 
operatória é mais observada em pacientes obesos, por provável 
aumento da tensão das bordas da ferida no momento da sutura 
e/ou existência de um hematoma ou seroma.3,12-17

Pacientes obesos podem se beneficiar significativamente de 
cirurgia da coluna, especialmente cirurgia usando uma técnica 
minimamente invasiva.6,18 Assim, essas técnicas podem fornecer 
uma alternativa benéfica para pacientes obesos, minimizando as 
complicações pós-operatórias.19

Três estudos relataram os resultados da discectomia endoscó-
pica transforaminallombar em pacientes obesos. Em 2016, Bae e 
Leeestudaram retrospectivamente 21 pacientes obesos e 27 pa-
cientes com IMC normal, e observaram resultados semelhantes 
quanto aos escores de EVA e ODI. Nos dois grupos houve redução 
significativa nesses parâmetros no pós-operatório após dois anos 
de seguimento.11

No mesmo ano, Wang et al. estudaram a eficácia da discec-
tomiaendoscópica transforaminal lombar em 67 pacientes obe-
sos com hérnia de disco lombar. A avaliação através da EVA e 
da Associação Ortopédica Japonesa demonstrou uma melhora 
significante dos pacientes no pós-operatório entre 3 e 12 meses 
de acompanhamento.20

Um estudo coorte realizado na Grécia publicado em 2018 com-
parou vinte pacientes obesos com dez pacientes com IMC normal. 
Após serem submetidos adiscectomia endoscópica transforaminal 
lombar, foram avaliados por dois anos utilizando questionários 
Short Form SF-36 Medical Survey e a EVA. Evidenciaram um re-
sultado estatisticamente satisfatório de todos os índices avaliados 
nos dois grupos.21

Em relação a incidência de complicações, os estudos não mos-
traram diferenças entre obesos e não obesos após o procedimento 
endoscópico. Cole et al. observaram 9,4% de durotomia iatrogênica 
em 32 pacientes obesos.22 Os estudos de Bae e Lee e Kapetanakis S 
et al. concluíram que a discectomia endoscópica transforaminal 
está intimamente ligado a diminuição das taxas de infecção perio-
peratória e complicações da ferida, um fato de suma importância 
em pacientes obesos.

Outra complicação estudada após o procedimento endoscó-
pico para hérnia de disco lombar é a disestesia por provável com-
pressão ou estimulação intra-operatória da raiz nervosa emergente 
do espaço foraminal, ocorrendo com frequência significativa em 
pacientes obesos.23 Wang et al. relataram esta complicação em 2 
de 69 pacientes obesos (2,9%). Na tentativa de minimizar o risco 
de lesão neurológica, alguns detalhes técnicos podem ser utilizado 
como anestesia local com lidocaína nas articulações zigapofisiá-
rias e na zona da raiz nervosa, remoção suave do tecido discal e 
constante comunicação entre o paciente e o cirurgião da coluna 
ao longo da cirurgia.20,23

Em nosso estudo, 2 pacientes do grupo de obeso relataram 
disestesia após a cirurgia. Nesses dois casos, o procedimento en-
doscópico foi abordado pelo acesso transforaminal em dois níveis 
(L4-L5 e L5-S1). Esses pacientes foram submetidos a tratamento 
clínico com analgésico e sessões de fisioterapia, com melhora 
importante após cerca de 40 dias.

O presente estudo apresenta limitações por ser um desenho 
retrospectivo, com um ano de seguimento pós-operatório. Os 
resultados clínicos e funcionais foram considerados os mais 
importantes no seguimento após discectomia, e, portanto, não 
foi estudada a diminuição da hérnia de disco no pós-operatório 
por meios de exames de imagem já que ressonância magnética 
era realizada apenas para os casos de persistência ou novos 
sintomas de ciatalgia. Estudos com maior número de pacientes 
e maiores intervalos de acompanhamento são necessáriopara 
avaliar objetivamente o impacto da discectomia endoscópica em 
pacientes obesos.

CONCLUSÃO
A discectomia endoscópica transforaminal lombar mostrou ser 

uma alternativa segura, efetiva e minimamente invasiva para o tra-
tamento de hérnia de disco lombar em pacientes obesos, com as 
vantagens de redução importante de dano das partes moles, menor 
tempo cirúrgico e menor taxa de complicações.

Todos os autores declaram não haver nenhum potencial conflito 
de interesses referente a este artigo.

Tabela 2. Questionário de Escala Visual Analógia.

EVA (lombar) EVA (perna)
Obeso Controle p* Obeso Controle p*

Pré 5,46 6,32 0,758 5,79 4,65 0,197

1 semana 2,46 2,32 0,754 2,21 1,58 0,703

1 mês 2,08 2,45 0,371 1,63 1,68 0,902

3 meses 1,96 2,42 0,443 1,52 1,13 0,368

6 meses 2,42 2,06 0,761 2,13 1,03 0,103

12 meses 2,21 2,32 0,771 1,63 0,90 0,228

p** < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
p* < 0.05 = estatisticamente significante . p** = Relação entre pré-operatório e 12 meses.

Tabela 3. Questionário Oswestry Disability Index.

ODI Obeso Controle p*

Pré-operatório 19,96 16,57 0,332

1 semana 8,92 8,68 0,993

1 mês 7,13 7,65 0,225

3 meses 5,63 5,81 0,506

6 meses 6,25 5,65 0,880

12 meses 5,46 5,32 0,686

p** < 0,001 < 0,001
p*< 0.05 = estatisticamente significante. p** = Relação entre pré-operatório e 12 meses.
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