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Spinal cord compression by structures adjacent to the spine is a rare event. The authors
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present a case of spinal cord compression in an adult caused by a partial herniated lung
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after a trafﬁc accident. No similar cases were found in the literature.
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Introdução
A compressão medular traumática geralmente ocorre por
herniações traumáticas de disco,1,2 deslocamento de fragmentos ósseos,3 hematomas4 ou corpos estranhos.5 Geralmente
há associação com trauma de alta energia. Apresentamos um
raro caso de compressão medular ocasionada por parte do
pulmão herniado para o interior do canal medular. Fizemos
levantamento de casos semelhantes na literatura e não encontramos resultados.

Relato de caso
Paciente do sexo masculino, 30 anos, dirigia uma motocicleta quando colidiu contra um caminhão. Foi conduzido
consciente para a emergência com queixa de dispneia, dor
toracolombar e falta de sensibilidade e força nos membros
inferiores. Houve taquicardia, taquipneia e diminuição do
murmúrio vesicular no hemitórax direito, foi feita drenagem
pleural.
O paciente não apresentou déﬁcits nos membros superiores, mas não podia fazer qualquer movimento nos quadris
e membros inferiores e apresentava anestesia a partir do
nível da raiz de L1 (Frankel A). Não apresentava outras
lesões.
As radiograﬁas mostraram hemopneumotórax à direita,
mas sem sinais de lesões osteoligamentares na coluna vertebral. A tomograﬁa computadorizada revelou compressão
medular por componente de partes moles no nível entre T9
e T10 e foi visualizado ar no espaço epidural (ﬁg. 1); não havia
sinais de lesão óssea ou luxações.
Dois dias após o acidente, foi submetido a descompressão posterior da coluna vertebral através da laminectomia
de T9, foi visualizada a hérnia de pulmão direito através do
espaço intercostal, recesso lateral e espaço em disco T9-T10 à
esquerda (ﬁg. 2). O espaço intercostal foi suturado e reforçada
com uma cola de ﬁbrina. Não havia evidência de hérnia discal
ou outras estruturas osteoligamentares que comprimissem a
medula espinhal.

Figura 2 – Pinça com pedaço do pulmão retirado do canal
medular.

A coluna foi estabilizada por uma artrodese posterior T8T11. O paciente não teve intercorrências cardiorrespiratórias
durante o procedimento e nem sequer precisou de outro tipo
de intervenção. Até o momento, não houve recuperação do
nível neurológico no pós-operatório.

Discussão
Compressão da medula espinhal pelo pulmão é um evento
muito raro. Na breve revisão de literatura não encontramos
relatos de hérnia traumática pulmonar através do espaço
intercostal,6 diafragma7 e área cervical8 e não encontramos
também no Pubmed qualquer caso de compressão medular
por hérnia pulmonar traumática. Encontramos apenas um
caso9 de uma hérnia de jejunal traumático entre os corpos de
L1 e L2 em um bebê de três semanas de vida, mas sem compressão medular, o mecanismo de trauma foi hiperextensão
da coluna.
No caso presente, supõe-se que o provável mecanismo
do trauma foi um movimento em extensão, o qual gerou
uma abertura intersomática e o lobo pulmonar, por mecanismo de vácuo, foi sugado e aprisionado entre os corpos
vertebrais, ao retornar à posição neutra. Neste caso, a abordagem posterior foi suﬁciente para a descompressão da coluna
vertebral.
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