


Seu médico identificou 
que você tem uma 
fratura vertebral por 
compressão. 

Esse tipo de fratura pode provocar dores 

agudas nas costas. Se não tratada, 

uma fratura por compressão pode 

levar a fraturas múltiplas que, por 

sua vez, podem alterar a forma 

de sua coluna e prejudicar a sua 

saúde em geral. 

O tratamento tradicional para 

fraturas vertebrais por compressão 

está limitado a repouso na cama, 

colocação de coletes e controle da dor, 

normalmente com narcóticos. Embora 

adequado em alguns casos, esse tipo de 

tratamento não lida com a deformidade 

decorrente das fraturas múltiplas.

A Cifoplastia com Balão é um tratamento 

minimamente invasivo que pode estabilizar 

a fratura e reduzir a dor nas costas, bem 

como restaurar o alinhamento e a altura da 

coluna. 

Este livreto explica porque as fraturas 

vertebrais por compressão ocorrem e 

porque a Cifoplastia com Balão pode ser 

uma opção de tratamento viável para você.



Os ossos da coluna são chamados de 

vértebras. A porção espessa do osso 

na parte frontal de cada vértebra é 

chamada de corpo vertebral (Fig 1). 

A fratura vertebral por compressão 

ocorre quando o corpo vertebral se 

quebra e se comprime (Fig 2). 

A maior parte dessas fraturas é 

causada pela osteoporose, uma 

doença que deixa os ossos frágeis 

e quebradiços. Como a osteoporose 

normalmente avança sem sintomas 

óbvios, é possível que a pessoa não 

saiba que tem a doença até sofrer 

alguma fratura. 

As fraturas por compressão também 

podem ocorrer como resultado

de determinados tipos de câncer

ou tumores.

Fig 2 
Corpo vertebral fraturado

(vista lateral)

Fig 1 
Corpo vertebral normal

(vista lateral) 

Fraturas por compressão múltiplas provocam o encurtamento da coluna 

e sua inclinação para a frente, resultando em uma postura curvada. 

Essa curvatura para a frente da coluna (cifose) torna difícil caminhar, 

alcançar objetos ou desempenhar atividades cotidianas normais. 

Dores crônicas nas costas, perda de peso e apetite, assim como 

dificuldade para dormir também estão associados à doença. Com o 

passar do tempo, os pacientes com fraturas por compressão vertebral 

correm um risco maior de sofrer complicações pulmonares graves ou, 

até mesmo, fatais.

O que é
Fratura vertebral

por compressão?



como
o balão
funciona

A Cifoplastia com Balão é um tratamento 

minimamente invasivo no qual balões 

ortopédicos são usados para elevar 

delicadamente os fragmentos de osso, 

em uma tentativa de recolocá-los na 

posição correta. Antes do procedimento, 

são realizados estudos diagnósticos, 

como exames por raios X e imagens 

por ressonância magnética (IRM), para 

determinar a localização exata da 

fratura. A Cifoplastia com Balão pode 

ser realizada com anestesia local ou 

geral —seu médico decidirá qual opção 

é a mais adequada. Normalmente, o 

procedimento leva menos de uma hora 

por fratura tratada e pode exigir a 

permanência no hospital por uma noite.

Posicionamento do balão

Com um instrumento oco, o cirurgião cria 
um pequeno caminho no osso fraturado. 
Um pequeno balão ortopédico é guiado 
através do instrumento para o interior da 
vértebra. O local da incisão tem cerca 
de 1 cm de comprimento.

Insuflação completa

Em seguida, o balão é insuflado 
cuidadosamente na tentativa de 

levantar a vértebra comprimida e 
recolocá-la em sua posição normal.

Cavidade no interior
do Corpo vertebral

Depois que a vértebra é colocada na 
posição correta, o balão é desinsuflado 
e removido. Esse processo cria uma 
cavidade dentro do corpo vertebral.

Preenchimento da 
cavidade com cimento

A cavidade é preenchida com um cimento 
especial para dar suporte ao osso 

adjacente e tratar a fratura da vértebra.

MoldageM interna

O cimento forma um molde interno que 
restaura a vértebra no lugar. Geralmente, 
o procedimento é realizado em ambos 
os lados do corpo vertebral.



Cuidados pós-operatórios normais: 

Após o procedimento, o paciente será transferido para a sala de 

recuperação por cerca de uma hora. Uma enfermeira especialmente 

treinada monitorará o estado do paciente e avaliará o grau de alívio 

das dores nas costas. 

Durante a permanência no hospital, o paciente será encorajado a 

caminhar e a movimentar-se. Geralmente, os pacientes recebem alta do 

hospital em 24 horas. 

O médico agendará uma consulta para acompanhamento e explicará 

as limitações, se houver alguma, das atividades físicas. Após o 

tratamento com Cifoplastia com Balão, a mobilidade melhora 

rapidamente. A maioria dos pacientes fica muito satisfeita com o 

procedimento e pode retomar gradualmente a atividade assim que 

recebe alta do hospital. 

Como em qualquer cirurgia, há riscos potenciais. Embora a Cifoplastia 

com Balão tenha sido projetada para minimizar esses riscos o máximo 

possível, existe a possibilidade de que ocorram complicações Certifique-

se de discutir os possíveis riscos com seu médico. Além disso, observe 

que nem todos os pacientes são candidatos à Cifoplastia com Balão.

LocaiS da inciSão
apóS a cifopLaStia

com BaLão

após o tratamento de 
cifoplastia com Balão

BenefícioS do 
procedimento 

  redução significativa das dores nas costas 

  melhora significativa na qualidade de vida 

  melhora significativa na mobilidade 

  melhora significativa na capacidade

   de desempenhar atividades cotidianas



o tratamento preCoCe e efiCaz
melhora a qualidade de vida

        O senhor Luperine sofria de insuficiência pulmonar crônica. 

Os médicos prescreveram corticosteróides; entretanto, a medicação 

provocou perda de massa óssea e desenvolveu colateralmente a 

osteoporose. A fratura por compressão resultante era tão debilitante 

que foi implantado no paciente uma bomba de infusão para 

controlar a dor. Após o tratamento com a Cifoplastia com Balão, a 

bomba foi removida e o Sr. Luperine está satisfeito por estar “ativo e 

movimentando-se novamente”.

              Receber o diagnóstico de mieloma múltiplo é bastante assustador 

por si mesmo. Acrescente as fraturas por compressão às devastadoras 

complicações da doença e a vida pode se tornar ainda mais difícil. Ao 

longo de seis meses, a Sra. Siegel perdeu cerca de 6 polegadas (15 cm) 

de altura devido às fraturas em suas costas. “Fiquei presa à cama por 

mais de um ano e tomava opióides para a dor.” Em maio de 2003, foi 

submetida à Cifoplastia com Balão para tratar de quatro fraturas. “Joguei 

fora todos os analgésicos,” diz ela. “O câncer me deixou em pedaços. 

Este procedimento devolveu minha integridade.” 

Ron
LupeRine 
62 anos | Bancário aposentado 
Diagnóstico: Fratura induzida por esteróides

Christine
siegel 
57 anos  | Professora 
Diagnóstico: Fratura induzida por mieloma múltiplo 

          A doutora Simpson já havia sido diagnosticada com osteopenia 

e estava se submetendo a tratamento farmacológico. Ela se lembra de um 

jantar no Dia de Ação de Graças durante o qual passou a maior parte do 

dia sentada, encurvada, por causa da dor nas costas. Na manhã seguinte 

foi difícil levantar da cama por causa da dor. Duas fraturas foram tratadas 

com a Cifoplastia com Balão em janeiro de 2003. Agora, a doutora Simpson 

desfruta de sua renovada capacidade de inclinar-se e mover-se. “Meus 

amigos,” afirma, “dizem-me que pareço 15 anos mais jovem!”

Dra. EllEn
SimpSon 
86 anos | Cardiologista pediátrica aposentada 
Diagnóstico: Fratura por osteoporose 

Histórias de pacientes

           A senhora Kern vive com sua companheira de quarto, que está 

presa a uma cadeira de rodas, em uma casa no norte da Califórnia. Uma 

noite, algumas horas depois de ajudar sua companheira a se deitar, ela 

acordou com uma forte dor nas costas. Nos meses seguintes, a senhora 

Kern passou o tempo entrando e saindo do hospital, sempre dependendo de 

narcóticos para controlar a dor. Não comia mais e perdeu cerca de 30 libras 

(13 quilos). Finalmente, ela insistiu que um cirurgião ortopedista tirasse e 

analisasse um raio X de suas costas. Em agosto de 2003, foram encontradas 

quatro fraturas por compressão. Depois da Cifoplastia com Balão, ela afi 

rma que a diferença na forma como se sente é “gritante”. 

CHRIS
KERN
84 anos | Ex-técnica de raio X 
Diagnóstico: Fratura por osteoporose 

Referências: Os calçamentos ósseos infláveis foram projetados para serem usados como calçamentos convencionais dos ossos para a redução de fraturas e/ou criação de cavidade em ossos esponjosos na coluna (incluindo uso durante a 
Cifoplastia com Balão utilizando o cimento ósseo  ), mão, tíbia, rádio e calcâneo. O cimento ósseo é indicado para o tratamento de fraturas patológicas do corpo vertebral causadas por osteoporose, câncer ou lesões benignas utilizando o 
procedimento de Cifoplastia com Balão. Câncer inclui mieloma múltiplo e lesões metastáticas, inclusive decorrentes de câncer de mama ou de pulmão, ou linfoma. As lesões benignas incluem hemangioma e tumor celular gigante.
•  http://www.balloonkyphoplasty.com  •  http://www.kyphon.com  •  Medtronic: http://wwwp.medtronic.com  •  Foundation for Osteoporosis Research and Education: www.fore.org
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Cimento Ósseo Radiopaco de Alta Viscosidade Kyphys HV-R
Instrumental Kyphhx para Cifoplastia Kyphon
Seringa Insufladora Kyphys Xpander
Afastador Ósseo Insuflavel Kyphon (Balão)
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80102510155
80102510215
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