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RESUMO 

Freitas RMC. Desenvolvimento de um modelo experimental de crioablação vertebral em 
suínos guiada por tomografia computadorizada de feixe cônico [tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2015. 
 
INTRODUÇÃO: A criocirurgia (crioablação) percutânea em tecidos ósseos próximos da 
medula espinhal e sistema nervoso periférico tem sido feita na prática clínica, porém 
sem estudos experimentais que provem sua segurança e eficácia. O objetivo deste 
trabalho foi desenvolver um modelo experimental suíno in vivo de crioablação vertebral 
guiada por tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC). Um estudo preliminar 
de morfometria da coluna vertebral suína por imagens de TCFC foi realizado. Um 
protocolo específico de crioablação foi criado para adaptar a bola de gelo às dimensões 
da vértebra suína e testado em modelos in vitro, ex vivo e in vivo. 
MÉTODOS: O comitê institucional de cuidados com os animais aprovou este estudo. 
Dezesseis parâmetros anatômicos foram medidos em 36 vértebras lombares suínas e 
comparados às medidas aferidas nas imagens de TCFC e TC multidetectores (TCMD). 
Três simuladores in vitro / ex vivo foram desenvolvidos para o posicionamento de 
sensores de temperatura (termopares) em volta de uma sonda de congelamento. As 
isotermas foram obtidas durante um protocolo duplo de congelamento-descongelamento 
de 2-8 minutos. Vinte e duas crioablações vertebrais guiadas por TCFC foram realizadas 
em oito suínos, mediante termometria e dissecção por dióxido de carbono (CO2) no 
espaço epidural a fim de proteger os nervos. O seguimento clínico foi realizado até seis 
dias antes da eutanásia. Os dados clínicos e radiológicos foram correlacionados com o 
estudo histopatológico à microscopia de luz (n=20) ou eletrônica de transmissão (n=2).  
RESULTADOS: Na avaliação anatômica da coluna lombar suína a TCFC se mostrou um 
método de imagem comparável à TCMD e ao estudo anatômico, com correlação 
significativa (p<0,05) em todas as variáveis, exceto aquelas que incluiu o tecido 
cartilaginoso dos planaltos vertebrais. As isotermas registradas foram mais frias no 
modelo ex vivo imerso em gel (-34 ˚C e -2 ˚C; -30 ˚C e 3 ˚C; -10 ˚C e 13 ˚C, 
respectivamente), do que nos modelos in vitro (-23 ˚C e 3 ˚C; -7 ˚C e 10 ˚C; 1 ˚C e 16 ˚C) 
ou ex vivo sem gel (-30 ˚C e 28 ˚C). No estudo in vivo, a demonstração das sondas de 
congelamento no corpo vertebral e do CO2 epidural pelas imagens de TCFC foi bem 
sucedida em todos os procedimentos. A taxa de complicação maior foi de 4,5%. A 
distância entre a sonda de congelamento e o canal vertebral (Cp-Sc) foi o parâmetro 
mais eficiente para categorizar as temperaturas do canal vertebral inferiores a 19 ˚C à 
análise do modelo de regressão logística (p<0,004). Nenhum infiltrado inflamatório 
perineural foi identificado à microscopia de luz. O suíno cujas vertebras foram 
submetidas a análise ultraestrutural não apresentou déficit neurológico, embora tenha 
sido evidenciada a ruptura da bainha de mielina em algumas fibras neurais maiores. 
CONCLUSÕES: A TCFC foi validada como método de imagens para a análise de 
vértebras suínas. O modelo ex vivo em gel caracterizou melhor a preservação do frio no 
tecido ósseo. A combinação de um protocolo específico de congelamento associado a 
medidas de proteção epidural tornou viável e exequível a crioablação vertebral suína 
guiada por TCFC. A análise ultraestrutural mostrou modificações precoces das fibras 
nervosas, sem correlação clínica. 
 
Descritores: modelos animais; suínos; coluna vertebral; tomografia computadorizada de 
feixe cônico; criocirurgia; dióxido de carbono. 
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ABSTRACT 
 
Freitas RMC. Development of an experimental model of cone beam computed 
tomography guided vertebral cryoablation in swine [thesis]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo, 2015. 
 
INTRODUCTION: Percutaneous spine cryosurgery (cryoablation) close to nerves and 
spinal cord has been performed in the clinical practice, however without experimental 
studies proving its safety and efficacy. The aim of this work was to develop an 
experimental swine model of in vivo cone beam computed tomography (CBCT) guided 
vertebral cryoablation. A preliminary morphometric study of the porcine spine by CBCT 
imaging was carried out. A specific cryoablation protocol was proposed to adapt the “ice 
ball” to the swine vertebrae dimensions. Subsequently, the protocol was tested in in vitro, 
ex vivo and in vivo models. 
METHODS: The institutional animal care committee approved this study. Sixteen 
anatomical parameters were measured in 36 lumbar swine vertebrae and compared to 
the same measurements of the CBCT and multidetector CT (MDCT). Three models of in 
vitro / ex vivo studies were developed for the positioning of thermocouples around the 
cryoprobe. Isotherms were obtained from measured temperatures for each minute during 
a 2-8 minutes double freezing-thawing protocol. Twenty -two CBCT-guided vertebral 
cryoablations were performed in eight pigs. Epidural thermocouples registered the 
temperatures while carbon dioxide (CO2) was injected in the epidural space to protect 
nerves. The clinical follow-up was carried out until six days before euthanasia. Clinical 
and radiologic data were correlated to the histopathology study with light microscopy 
(n=20) or electron transmission microscopy (n=2). 
RESULTS: CBCT was proven to be a comparable imaging method to MDCT with 
significant correlation (p<0.05) in all variables, except in those including the cartilaginous 
tissue of the vertebral plateau. The registered isotherms were colder in the ex vivo model 
embedded in gel (-34 ˚C and -2 ˚C; -30 ˚C and 3 ˚C; -10 ˚C and 13 ˚C, respectively) than 
in the in vitro model (-23 ˚C and 3 ˚C; -7 ˚C and 10 ˚C; 1 ˚C and 16 ˚C) or the ex vivo 
model without gel (-30 ˚C and 28 ˚C). In the in vivo study the CBCT imaging was well 
succeeded to demonstrate the cryoprobes inserted in the vertebral body and the epidural 
CO2 in all procedures. The major complication rate was 4.5%. The distance between the 
cryoprobe and the spinal canal (Cp-Sc) was the most efficient parameter to categorize 
the vertebral canal temperatures below 19 ˚C in the logistic regression model analysis 
(p<0.004). Perineural inflammatory infiltrate was not identified in the light microscopy 
analysis. One swine did not present neurological deficits, although the ultra-structural 
analysis has evidenced myelin sheath disruption in some large neural fibers. 
CONCLUSIONS: The CBCT imaging was validated as an imaging method for the swine 
vertebrae analysis. The ex vivo model embedded in gel featured better the cold 
preservation in the bone tissue. The combination of a specific freezing protocol 
associated with epidural protective measures allowed the feasibility of the CBCT-guided 
vertebral cryoablation in the swine model. The ultra-structural analysis showed early 
modifications of the nerve fibers. 
 
Descriptors: models, animal; swine; spine; cone-beam computed tomography; 
cryosurgery; carbon dioxide. 



 

___________________ 
1. Os termopares são sensores de temperaturas constituídos por fios metálicos conectados a 
instrumentos de leitura. Quando incorporados em sondas, podem ser utilizados nos mais variados 
processos de medição de temperatura, como por exemplo, no campo da investigação médica.  

1 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

 

A crioablação percutânea de tumores guiada por imagem consiste na 

destruição de células tumorais pelo congelamento (criocirurgia), a partir de uma 

sonda inserida dentro da lesão tumoral, através da pele e com o auxílio de 

métodos de imagem. A ablação de metástases ósseas dolorosas, seja em ossos 

longos ou na coluna vertebral, tem sido cada vez mais utilizada na prática clínica 

(Callstrom et al., 2002; Grönemeyer et al., 2002; Goetz et al., 2004; Callstrom et 

al., 2006; Tuncalli et al., 2007; Thanos et al., 2008; Buy et al., 2009; Kurup & 

Callstrom, 2010; Thacker et al., 2011; Callstrom et al., 2013, Gazis et al., 2014; 

Hillen et al., 2014). O tratamento de lesões ósseas próximas da medula espinhal e 

do sistema nervoso periférico por crioablação tem sido relatado, porém sem 

estudos experimentais que provem sua segurança e eficácia. Uma das limitações 

do uso da crioablação na coluna vertebral consiste no risco de lesões neurais 

quando a lesão óssea está localizada muito próxima aos nervos (Buy et al., 2006; 

Philip et al., 2013, Callstrom et al., 2013). 

Algumas medidas auxiliares têm sido utilizadas na tentativa de evitar 

complicações neurológicas nas ablações de tumores vertebrais, como por 

exemplo a injeção de dióxido de carbono (CO2) próxima aos nervos com objetivo 

de afastá-los da área congelada. A aferição da temperatura nos tecidos vizinhos 

com sensores de temperatura (termopares1), também é uma medida protetora 

auxiliar importante (Sabharwal et al., 2006; Buy et al., 2009; Rybak et al., 2010; 

Freitas et al., 2011). 
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Outras estratégias de proteção das estruturas neurais podem e devem ser 

desenvolvidas ou associadas a estas técnicas. Por exemplo, um protocolo de 

congelamento de menor duração do que a recomendada pelos fabricantes - 

apesar de resultar em um volume menor de tecido congelado, poderia ser 

igualmente eficaz na ablação de tumores, visto que o tecido ósseo é muito 

sensível aos efeitos nocivos do congelamento (Gage et al., 2009). O número de 

ciclos de congelamento também pode ser relevante na ablação de lesões ósseas. 

O protocolo ideal inclui dois ciclos de congelamento intercalados por um período 

de descongelamento, pois o segundo ciclo aumenta a taxa de morte celular nas 

camadas mais periféricas da área congelada (Baust et al., 2014). Por outro lado, 

estudos in vitro e in vivo (em outros tecidos que não o osso) mostraram 

percentuais substanciais de morte celular produzidos após um ciclo de 

congelamento (Tatsunani et al., 1996; Campbell et al., 1998). Testes pré-clínicos 

in vivo que avaliaram protocolos únicos ou duplos de congelamento e com menor 

tempo de duração em vértebras não foram relatados na literatura. 

O modelo suíno é considerado o mais adequado para os ensaios pré-

clínicos de novas técnicas cirúrgicas na coluna vertebral, em virtude de suas 

semelhanças anatômicas com a coluna vertebral humana e por ser mais 

facilmente disponível (Aerssens et al., 1998; Christensen et al., 2000; 

Cunningham et al., 2002; Yazici et al., 2006). Este modelo animal também parece 

ser o modelo mais adequado para avaliar a viabilidade e segurança da crioterapia 

vertebral guiada por imagem. Os poucos estudos experimentais disponíveis sobre 

ablação vertebral avaliaram os efeitos ex vivo e in vivo da energia por 

radiofrequência (RF) ou electroporação e resultaram em necrose óssea por 

coagulação (Dupuy et al., 2000; Nour et al., 2002; Adachi et al., 2008; Pezeshki et 
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al., 2014; Tam et al., 2014). Em alguns casos, a ablação por RF – cuja energia é 

irregularmente liberada nos tecidos (Pereira et al., 2004), resultou em lesão 

permanente dos nervos subjacentes (Nour et al., 2002; Adachi et al., 2008). 

Estudos de crioablação vertebral em modelos suínos ex vivo e in vivo não foram 

publicados até o momento. 

As intervenções percutâneas na coluna vertebral são usualmente 

orientadas por fluoroscopia, mas os procedimentos ablativos térmicos como a RF 

ou a crioablação requerem maior precisão e, portanto, têm sido realizados 

frequentemente sob orientação por Tomografia Computadorizada (TC) 

multidetectores (TCMD). A TCMD confere alta definição de imagens e maior 

precisão nos procedimentos (Gangi et al., 1998). Recentemente, uma nova 

modalidade de imagem, a TC por feixe cônico (TCFC) surgiu como alternativa à 

TCMD. As imagens da TCFC se assemelham as da TCMD, porém são 

produzidas a partir de algoritmos de reconstrução após a aquisição de imagens 

por fluoroscopia (Tuncalli et al., 2007; Wallace et al., 2008). A comparação entre 

imagens da coluna vertebral suína obtidas com TCFC e TCMD seria desejável 

antes de se propor a sua utilização em um modelo experimental de crioablação 

vertebral suína, mas sua validação ainda não foi descrita na literatura (Dath et al., 

2007; Busscher et al., 2010; Sheng et al., 2010). 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo experimental 

suíno in vivo de crioablação vertebral percutânea guiada por TCFC. Um estudo 

preliminar de morfometria da coluna vertebral suína por imagens de TCFC foi 

realizado para validar este método de imagem em comparação à TCMD e ao 

estudo anatômico (EA). Um protocolo específico de crioablação foi criado para 

adaptar a bola de gelo às dimensões da vértebra suína. Em seguida, este 
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protocolo foi testado em modelos in vitro e ex vivo para posterior investigação de 

seus efeitos no tecido ósseo vertebral, in vivo, associado às medidas protetoras, 

tais como a introdução de sensores de temperatura (termopares) e a injeção de 

CO2 no espaço epidural. 

  



 

 

5 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo geral 

 

 Geração de um modelo experimental suíno de crioablação vertebral. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

1. Comparar as imagens adquiridas da coluna vertebral suína pelas 

técnicas de TCFC e TCMD e validá-las com as medidas anatômicas. 

2. Desenvolver um novo protocolo de crioablação in vitro, ex vivo e in vivo, 

adaptável às dimensões da vértebra suína. 

3. Mapear as temperaturas medidas na bola de gelo formada por este novo 

protocolo, in vitro, ex vivo e in vivo. 

4. Avaliar se a TCFC é eficaz na demonstração do posicionamento das 

agulhas durante os procedimentos de crioablação vertebral e da 

presença do CO2 no espaço epidural. 

5. Determinar a segurança e eficácia da crioablação vertebral no modelo 

experimental suíno por meio de análise clínica e histopatológica. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1. Ablação por congelamento: crioablação 

 

A crioterapia é o método ablativo mais antigo para o tratamento de 

tumores. A aplicação da criocirurgia (crioablação) no tratamento de tumores 

ósseos foi descrita pela primeira vez por volta de 1968, nos Estados Unidos 

(Marcove et al., 1968). A técnica operatória apresentada para a comunidade 

médica norte-americana consistiu em realizar a crioterapia com nitrogênio líquido 

durante a cirurgia ortopédica para o tratamento de tumores ósseos primários e 

metastáticos. Desde então, a crioterapia tem sido utilizada como tratamento 

adjuvante à cirurgia, durante ressecções intralesionais de tumores ósseos 

benignos e malignos de baixo grau. Em geral, as indicações de tumores ósseos 

benignos suscetíveis à criocirurgia são o cisto ósseo simples, o cisto ósseo 

aneurismático, o tumor de células gigantes, o granuloma eosinofílico, o 

encondroma e o condrossarcoma grau I, a displasia fibrosa e as metástases 

ósseas (Schreuder, 2001). 

Nos últimos vinte anos, uma nova metodologia de crioablação surgiu como 

opção terapêutica para abordagem de tumores. A principal inovação se deu pela 

forma minimamente invasiva como foi desenvolvida. Se antes o tumor ósseo era 

exposto ao ambiente externo e submetido ao resfriamento por meio de contato 

direto do dispositivo congelante, ou até mesmo submerso em nitrogênio líquido, o 

desenvolvimento de sondas em forma de agulhas com dimensões reduzidas 

possibilitou o congelamento de lesões ósseas in situ (Dilley et al., 1993). Tais 
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agulhas podem ser inseridas nos tumores através da pele, sob a orientação por 

equipamentos de imagem como a fluoroscopia (Raios X), ultrassonografia (US), a 

TC ou a ressonância magnética (RM). Estas agulhas especiais apresentam um 

compartimento interno em sua extremidade que permite a entrada e saída de 

gases com alteração de pressão. Gases como o nitrogênio ou o argônio geram 

transferência de energia ao sofrerem modificação de pressão, o que resulta na 

formação de gelo ao redor da extremidade da agulha – sonda de congelamento 

(Hewitt et al., 1997). Quando isto ocorre de forma muito rápida e intensa (por 

exemplo, -120 ˚C em 30 segundos), o congelamento é letal para as células. O 

congelamento abaixo de -20 ˚C é suficiente para induzir necrose celular se 

repetido pelo menos duas vezes (Callstrom et al., 2006a; Sabharwal et al., 2009). 

O gelo pode se propagar profundamente em lesões líticas, escleróticas ou no 

osso intacto, enquanto a energia por RF é fracamente liberada nesses dois 

últimos tecidos em função da elevação precoce da impedância (Dupuy et al., 

2000; Callstrom et al., 2006b). Portanto, a crioablação não é afetada pelo tipo de 

tecido ósseo e pode ser, em teoria, igualmente efetiva ao se tratar lesões 

osteolíticas e escleróticas (Sabharwal et al., 2009; Freitas et al., 2011). Além 

disso, a crioablação de lesões ósseas tem melhor efeito analgésico e menor 

tempo de internação após o procedimento, quando comparada à ablação por RF 

(Thacker et al., 2011). 
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3.1.1. Crioablação experimental – a lesão criogênica 

 

 Grande parte do conhecimento atual sobre os mecanismos de lesão 

tecidual e celular em crioterapia vem de pesquisas realizadas nos últimos 60 

anos. A natureza da reação tecidual depende da gravidade da lesão por 

congelamento. Um congelamento mínimo causa uma resposta inflamatória, 

porém o congelamento intenso mata células e resulta em destruição tecidual 

(Korpan, 2001; Baust et al., 2014). 

Estudos experimentais realizados no início da década de 1960 mostraram 

que a morte celular e a destruição tecidual por congelamento resultavam de 

lesão celular direta e da estase vascular que se desenvolve imediatamente ao se 

iniciar o período de descongelamento. A lesão celular direta inicia-se assim que o 

tecido é submetido à hipotermia e este efeito foi bem descrito nos trabalhos in 

vitro. A insuficiência vascular que se desenvolve na microcirculação após o 

descongelamento foi melhor observada nos estudos in vivo. O efeito do 

congelamento das estruturas microvasculares foi considerado uma causa 

determinante de morte celular e, portanto, um efeito crítico no processo de 

crioterapia (Gage et al., 2009). 

 Em modelos experimentais, a natureza da lesão criogênica tem sido 

caracterizada como um volume de necrose central circunscrita e circundada por 

uma zona periférica fina, parcialmente destruída e com células sobreviventes. O 

congelamento desta camada fina e periférica apresenta-se lento e de curta 

duração. A temperatura final nesta região periférica situa-se em uma faixa entre 

0 e -10 ˚C e o seu aquecimento também é rápido. Nesta região algumas células 

são necróticas, outras apoptóticas e outras podem sobreviver. As células 
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apoptóticas evoluem para necrose quando submetidas à anóxia secundária ao 

congelamento da microvasculatura. No entanto, a chance de sobrevivência 

celular próxima à 0 ˚C é possível. Muitas células podem resfriar até -15 ˚C, 

porém os estresses osmótico e hipotérmico podem ser insuficientes para causar 

a sua morte (Gage et al., 1998; Baust et al., 2014). 

Cada grupamento celular apresenta diferente sensibilidade ao dano 

causado pelo congelamento. A estrutura de cada tecido também se comporta da 

mesma forma. Os fibroblastos e as fibras de colágeno tendem a resistir mais à 

lesão por congelamento. Portanto, os tecidos desvitalizados pelo congelamento 

tendem a permanecer com sua arquitetura preservada, como uma moldura para 

o reparo. Grandes estruturas vasculares continuam a funcionar como condutores 

de sangue. O tecido ósseo pode parecer inalterado após o congelamento e as 

estruturas dos nervos também podem permanecer intactas, na dependência da 

intensidade e do tempo de lesão criogênica. Embora o tecido ósseo perca sua 

vitalidade após o congelamento, a matriz pode estar pouco alterada e a 

preservação desta arquitetura é muito importante para o reparo (Korpan, 2001; 

Gage et al., 2009). 

A cicatrização da lesão criogênica é um processo ativo que se inicia com 

uma reação inflamatória na borda da lesão, induzida por fatores quimiotáticos. A 

infiltração precoce do tecido por neutrófilos e células mononucleares é 

estimulada por mediadores da inflamação, incluindo prostaglandinas, histamina e 

citocinas. Este infiltrado celular surge após a hipotermia e é acompanhado de 

edema que se desenvolve na região periférica do descongelamento. O infiltrado 

inflamatório parece contribuir também para o desenvolvimento de apoptose e 

destruição celular (Gazzaniga et al., 2001; Schacht et al., 2002). 
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Na medida em que o tecido de granulação se forma, os fibroblastos 

diferenciam-se em miofibroblastos e o colágeno danificado é substituído por novo 

colágeno. O infiltrado celular auxilia no estabelecimento de uma nova estrutura 

microvascular, o que é importante no processo de reparo do tecido desvitalizado. 

Porém o retardo na cicatrização é uma característica típica das lesões 

criogênicas, em comparação com a cicatrização de uma ferida operatória após 

excisão e sutura primária (Gazzaniga et al., 2001). 

 

 

3.1.1.1. Lesão celular direta 

 

 A lesão celular direta decorrente do congelamento é causada pela 

formação de cristais de gelo intracelular. Esta formação de cristais de gelo induz 

a uma sequência de eventos desfavoráveis à célula, o que inclui a apoptose. A 

apoptose é observada na periferia do volume congelado entre oito e 12 horas 

após o congelamento, enquanto a região central sofre necrose (Steinbach et al., 

1999). Em outro estudo, o grau de apoptose celular aumentou progressivamente 

entre duas e oito horas após o congelamento, apesar de os limites entre a 

periferia (apoptótica) e a região central (necrótica) não terem ficado claros 

(Forest et al., 2005). 
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3.1.1.2. Lesão vascular 

 

Quando o volume tecidual descongela, surgem congestão e edema, que 

se estendem durante algumas horas seguintes. A causa do edema é o dano 

celular endotelial precoce, que pode ser observado duas horas após o 

congelamento. O dano celular endotelial manifesta-se como defeitos nas junções 

das células endoteliais. O resultado é o aumento da permeabilidade capilar, 

seguido de edema, agregação de plaquetas e, finalmente, trombose. A perda de 

suprimento sanguíneo resulta em necrose, exceto na periferia do tecido 

congelado previamente, onde a temperatura tecidual varia entre 0 e -20 ˚C. 

Nesta região de transição, embora diversas células morram, algumas podem 

sobreviver. A importância relativa da lesão celular direta e da falência da 

microcirculação permanece desconhecida, embora ambas sejam compreendidas 

como importantes para explicar a lesão criogênica (Gage et al., 1998; Hoffmann 

et al., 2002). 

 

3.1.1.3. O ciclo “congelamento-descongelamento” e seus efeitos 

 

 A compreensão dos mecanismos de lesão celular e tecidual requer o 

reconhecimento dos efeitos do ciclo congelamento-descongelamento utilizado 

em crioterapia, considerando-se os fundamentos de termodinâmica e a aplicação 

de sondas modernas de crioablação nos tecidos in vivo. 

Em termodinâmica, o efeito Joule-Thomson (J-T) descreve a variação de 

temperatura de um gás ou líquido no momento em que ele se despressuriza ao 

ser forçado a passar por uma válvula. Se este gás se encontra isolado, de tal 
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maneira que nenhum calor seja trocado com o meio ambiente, ocorre uma troca 

térmica na área próxima da válvula durante a despressurização. A grande 

maioria dos gases à temperatura ambiente resfriam-se durante a sua expansão, 

nas condições do experimento de J-T. A exceção são os gases hidrogênio, hélio 

e neônio (Rees et al., 2004). 

Nos últimos anos, os equipamentos de crioterapia foram desenvolvidos 

com base na utilização do argônio e do óxido nitroso. Especialmente estes dois 

gases, quando submetidos a altas pressões de armazenamento em cilindros, são 

capazes de produzir temperaturas muito baixas ao se expandirem nas condições 

do efeito J-T: o argônio (-186 ˚C) e o óxido nitroso (-89 ˚C). Portanto, a 

crioterapia percutânea guiada por imagem tornou-se viável por duas razões: 1) 

pela construção de sondas de congelamento miniaturizadas em forma de 

agulhas e, 2) pela capacidade dos equipamentos de imagem permitirem o 

operador identificar tanto a agulha de crioablação quanto a formação do gelo no 

tecido tratado (Hewitt et al, 1997; Sabharwal et al, 2009). 

As agulhas dos sistemas atuais de crioablação foram desenvolvidas de tal 

maneira a conterem câmaras miniaturizadas em suas extremidades, bastante 

resistentes a pressões muito elevadas. Estas agulhas de calibre médio de 0,24 

cm são conectadas a um sistema tubular flexível hermeticamente fechado, por 

sua vez acoplado a um sistema computadorizado. Este sistema computadorizado 

também está conectado aos cilindros de gases pressurizados e é regulado pelo 

operador para emitir os gases a pressões pré-definidas. O gás é então 

encaminhado à sonda, expande-se na câmara miniaturizada da extremidade da 

agulha e retorna pelo mesmo sistema tubular, despressurizado. A câmara interna 

da agulha onde o gás se expande pode ter entre um e cinco cm de comprimento, 
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dependendo do modelo/fabricante. Se esta agulha é inserida em um tecido vivo e 

o gás circula dentro dela, o efeito J-T ocorrerá durante a expansão do gás em 

sua extremidade e uma bola de gelo será formada ao redor da ponta da agulha. 

A bola de gelo tende a ser simétrica, assim como as temperaturas nas suas 

circunferências (isotermas) (Hewitt et al., 1997; Korpan, 2001). 

O tamanho do volume congelado depende portanto de diversos fatores, 

tais como: o tipo de gás utilizado, o tamanho da câmara na extremidade da 

agulha, a duração do tempo de congelamento, a temperatura tecidual local na 

região de tratamento, a presença de estruturas vasculares de maior calibre na 

região congelada, dentre outros. As variações do ciclo congelamento-

descongelamento produzem dano tecidual variado e a sua manipulação pelo 

operador pode depender, conforme o objetivo: seja para a destruição completa, 

seja para a destruição seletiva (Korpan, 2001). 

A taxa de congelamento significa a velocidade em que o congelamento 

ocorre. Esta taxa influencia a formação intracelular de cristais de gelo, que são 

considerados letais para as células. Quanto mais rápida a taxa de congelamento, 

mais letal seu efeito sobre os tecidos. Desta forma, a eficiência do argônio em 

obter temperaturas mais baixas durante o efeito J-T tornou-o o gás mais utilizado 

nos sistemas de crioablação percutânea atuais (Hewitt et al., 1997). 

Durante a aplicação dos sistemas de crioablação percutânea, a maior 

parte do volume de tecido congelado in vivo é passível apenas a taxas lentas de 

congelamento, isto é, um resfriamento de cerca de 10 ˚C/min, uma vez que a 

temperatura corporal tende a se contrapor ao efeito do frio. Embora taxas lentas 

de congelamento tendam a formar gelo extracelular, estes cristais largos podem 

ser letais quando ocorrem em tecidos com células bem agrupadas. Apenas os 
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tecidos próximos à superfície de troca de calor da sonda são congelados 

rapidamente. A taxa de congelamento em locais mais distantes diminui na 

medida em que o volume de tecido congelado se expande. Em cerca de 10-15 

minutos, ocorre um equilíbrio entre a perda de calor e o calor obtido pelo 

suprimento sanguíneo e assim, pouca expansão adicional em profundidade ou 

aumento do volume é possível de se obter com as sondas de crioablação 

percutâneas (Bishof et al., 1993; Bishof et al., 1997; Korpan, 2001). 

Além disso, diferentes tipos de tecido têm diferentes características 

térmicas, o que influencia o volume de tecido congelado pelas sondas de 

crioablação. Os experimentos in vivo mostram que a taxa de congelamento, seja 

lenta ou rápida, não é tão importante quanto os outros fatores no ciclo 

congelamento-descongelamento (Baust et al., 2014). 

 A temperatura tecidual é um fator decisivo para causar dano. A estase 

vascular após o descongelamento modifica a interpretação da temperatura letal 

para células e tem introduzido uma medida de incerteza sobre as metas de 

temperaturas apropriadas em crioterapia. Como um guia geral para o tratamento 

de lesões neoplásicas, os diversos experimentos que sugerem que a 

temperatura em torno de -20 ˚C é adequada para destruição tecidual devem ser 

vistos com cautela. Há uma opinião variada na literatura sobre as temperaturas 

letais em função de cada tecido congelado e uma visão razoável é de que 

células congeladas a temperaturas mais frias que -40 ˚C são provavelmente 

destruídas pela lesão celular direta, mas a estase vascular terá um efeito 

destrutivo mais amplo em temperaturas de congelamento menos intensas. A 

duração ótima do tempo de congelamento ainda não está bem estabelecida 

(Gage et al., 2009). 
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Por outro lado, o descongelamento lento do tecido é considerado um fator 

primordial para causar lesão definitiva. A experiência com o frostbite - lesão 

causada pelo congelamento das extremidades do corpo (frequentemente 

observada nos dedos dos pés de soldados entrincheirados durante a Primeira 

Guerra Mundial ou em alpinistas de montanhas geladas) e com a 

criopreservação mostra que o descongelamento rápido aumenta a chance de 

sobrevivência celular. Quanto mais longa a duração do descongelamento, maior 

o dano às células em função do aumento nos efeitos sobre os solutos e o 

máximo crescimento dos cristais de gelo. Grandes cristais de gelo criam forças 

cortantes que rompem os tecidos. O intervalo maior entre os ciclos de 

congelamento-descongelamento permite a formação de cristais de gelo 

intracelulares maiores. Um descongelamento mais demorado permite a 

recristalização de gelo e o dano osmótico, o que favorece a falência da 

microvasculatura (Baust et al., 2014). 

Alguns experimentos mostraram que a repetição do ciclo de congelamento 

produziu um segundo congelamento mais rápido e mais extenso dos tecidos e, 

portanto, o volume de tecido congelado foi maior e a borda de destruição tecidual 

moveu-se para o limite externo do volume congelado. A repetição do ciclo de 

congelamento torna-se atrativa principalmente durante a variação de temperatura 

entre -20 ˚C a -30 ˚C, uma vez que abaixo de -40 ˚C a temperatura é 

suficientemente baixa para destruir os tecidos em um ciclo único. A razão 

principal para repetir-se um ciclo congelamento-descongelamento é estender o 

efeito letal para a região de menor intensidade de congelamento, na periferia da 

lesão-alvo (Gage et al., 2009; Baust et al., 2014). 
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Em resumo, a técnica ótima para a destruição de tumores pela crioablação 

requer um congelamento rápido do tecido até uma temperatura apropriadamente 

baixa com o descongelamento lento e repetição do ciclo congelamento-

descongelamento. A destruição celular seletiva requer a modificação ou 

manipulação do programa padronizado de congelamento (Gage et al., 2009). 

 

 

3.1.2. Efeitos da crioterapia em diferentes tecidos e nos ossos 

 

A lesão criogênica típica apresenta-se como uma área de necrose por 

coagulação bem demarcada na maioria dos tecidos. O processo de cicatrização 

difere entre os diversos tecidos, embora haja semelhanças em relação ao 

infiltrado celular periférico e ao estabelecimento de um novo suprimento 

sanguíneo. Fibras musculares e tecidos celulares de órgãos - tais como o rim e o 

fígado, cicatrizam com a substituição tecidual por fibrose, um processo que pode 

ser lento, a depender do volume de tecido congelado. Nos tecidos neurais, nos 

grandes vasos sanguíneos e nos ossos, a arquitetura tecidual é bastante 

preservada após a desvitalização pelo congelamento e o tecido que sofre o 

congelamento serve de molde para o reparo cicatricial (Baust et al., 2014). 

A grande suscetibilidade das células ósseas ao congelamento foi 

demonstrada em estudos experimentais. A morte dos osteócitos ocorreu em 

temperaturas abaixo de -5 ˚C. O tecido ósseo desvitalizado foi lentamente 

substituído por novo osso após um ano. No entanto, este novo osso apresentou 

menor força do que o tecido ósseo original o mesmo torna-se suscetível a 

fraturas, se a região é de sustentação de peso (Gage et al., 2009).  
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3.1.3. Efeitos da crioterapia nas estruturas neurais 

 

A natureza e a extensão do dano à estrutura interna das fibras nervosas 

fornecem a base para uma classificação útil das lesões neurais periféricas. Esta 

classificação inclui os três tipos fundamentais de dano à fibra nervosa, em 

relação à sua estrutura, notadamente o endoneuro, o perineuro e o epineuro 

(Sunderland, 1968). 

A regeneração neural baseia-se na habilidade do perineuro e do epineuro 

de sobreviverem até certo ponto ao congelamento. Em estudos experimentais, 

estas estruturas serviram de molde para a regeneração de axônios ao serem 

submetidas a congelamentos diversos, mesmo com uma intensa reação 

inflamatória (Whitaker, 1974). 

As lesões neurais térmicas podem não ter a mesma intensidade quando 

se avalia a fibra nervosa tanto seccionalmente quanto ao longo do comprimento 

do tronco neural. Portanto, alguns axônios, fibras nervosas e funículos podem 

ser mais afetados do que outros. A lesão também pode ser localizada em um 

curto segmento do nervo ou pode envolver uma extensão considerável do 

mesmo (Sunderland, 1968). 

A natureza e a extensão da lesão causada pelo congelamento ou 

resfriamento podem ser graduadas de acordo coma intensidade e a duração da 

exposição. Enquanto isso, os vários graus de lesão podem coexistir no mesmo 

nervo e até mesmo, no mesmo funículo. A intensidade e duração da exposição 

ao congelamento/resfriamento das lesões podem ser resumidas em: 1) lesões 

graves ou 2) moderadas, ambas secundárias ao congelamento transitório, ou 3) 

lesões por resfriamento (Sunderland, 1968).  
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3.1.3.1. Congelamento transitório: lesão grave e moderada 

 

 Experimentos que avaliaram a lesão criogênica no tecido neural durante 

os dois ou três primeiros dias após o congelamento caracterizaram bem a 

desorganização e a necrose dos conteúdos funiculares, incluindo edema e 

fragmentação dos axônios, do endoneuro e degeneração da mielina e das 

células de Schwann (Sunderland, 1968). A hiperemia das estruturas vasculares, 

com pouco extravasamento de hemácias foi observada, assim como uma reação 

inflamatória acentuada no epineuro e perineuro, que incluiu infiltrados por 

leucócitos polimorfonucleares, linfócitos, plasmócitos e fibroblastos proliferativos. 

A atividade fagocítica estava bem avançada no período entre 10 e 14 dias após 

o congelamento, sendo mais acentuada no local da lesão onde a dissolução da 

mielina foi praticamente completa, do que distalmente ao longo das fibras ainda 

sob degeneração walleriana. A atividade das células de Schwann e das células 

do endoneuro aumentou na extremidade proximal da região acometida e a 

regeneração dos axônios iniciou no segmento necrótico. O tecido degenerado foi 

quase completamente removido do segmento congelado ao final de três meses. 

O segmento congelado permaneceu excessivamente celular, em virtude do 

aumento do número de células de Schwann e células endoneurais. A 

regeneração foi completa, embora as novas fibras fossem mais finas do que as 

fibras originais (Sunderland, 1968). 

Em outro estudo, o aumento do estímulo sensitivo ao estímulo mecânico 

(alodinia) ocorreu aproximadamente entre 14 e 28 dias após a lesão criogênica, 

correspondendo ao período de regeneração neural, com um aumento da alodinia 

e uma redução da autonomia. Os autores sugeriram que, após a lesão neural 
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por congelamento, os comportamentos autonômicos poderiam corresponder ao 

processo degenerativo do nervo. Também foi sugerido um funcionamento 

anormal das fibras neurais durante o estágio inicial de regeneração e no 

contexto de um ambiente inflamatório, sendo que a alodinia poderia refletir um 

fenômeno de maturação regenerativa destas fibras (Wagner et al., 1995). 

 As alterações podem estar confinadas às fibras nervosas e variar de um 

leve bloqueio de condução transitório à degeneração walleriana. O tecido 

conectivo pode se apresentar intacto e não envolver todas as fibras. Um dano 

seletivo às fibras mielinizadas de médio e grande porte foi descrito. As fibras 

finas e não-mielinizadas podem ser particularmente resistentes ao resfriamento. 

Ambas lesões graves e moderadas podem ocorrer no mesmo funículo 

(Sunderland, 1968). 

 

3.1.3.2. Resfriamento transitório 

 

 Lesões por resfriamento transitório produzidas em nervos periféricos 

resultaram desde um bloqueio de condução moderado com ou sem edema, 

edema axonal e reação celular, até um dano mais acentuado com degeneração 

walleriana, na qual a arquitetura geral do feixe neural estava preservada. As 

fibras maiores estavam seletivamente danificadas e as fibras motoras deixaram 

de funcionar antes das fibras sensitivas. A regeneração foi bem avançada por 

volta do décimo quarto dia e completa no terceiro mês, embora a maturação das 

fibras nervosas fosse incompleta (Sunderland, 1968; Whitaker, 1974). 

Em resumo, o resfriamento abaixo de aproximadamente 8 ˚C por 10 a 15 

minutos levou à destruição axonal e da mielina de fibras grandes com o 
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envolvimento subsequente das fibras mais finas em temperaturas mais baixas. O 

resfriamento por mais de 15 minutos mas com menos de duas horas de duração 

não mostrou efeito adicional (Sunderland, 1968). 

 

 

3.1.4. Efeitos da crioterapia nas estruturas vasculares 

 

 Os grandes vasos sanguíneos são muito resistentes à alteração estrutural 

após o congelamento e sua função como condutores de sangue mantem-se 

preservada. A lesão por congelamento caracteriza-se por perda endotelial e 

pouca perda da arquitetura da parede vascular. A cicatrização ocorre com 

proliferação de tecido muscular liso, espessamento mio-intimal e regeneração 

endotelial. Durante o período de reparação a função da artéria como condutora 

de sangue é preservada. Embora as artérias principais continuem a funcionar, 

quanto menor o vaso sanguíneo e mais acentuada a lesão por congelamento, 

maior a probabilidade de trombose tardia. Na microcirculação, o congelamento é 

seguido de trombose (Gage et al., 2009). 

 O congelamento induz um “fenômeno de não-refluxo” de acordo com 

alguns autores, com base em um achado fisiológico de um fluxo microvascular 

persistentemente reduzido durante a fase de descongelamento e de uma 

observação morfológica de vários capilares endoneurais colapsados e vazios. 

Este “fenômeno de não-refluxo” é caracterizado pela ausência de reperfusão 

pós-isquêmica, que culmina no dano endotelial e na oclusão trombótica tardia. A 

ocorrência do “não-refluxo” levanta a possibilidade de que a isquemia pode 

modificar os vasos sanguíneos e piorar o retorno do fluxo sanguíneo, com o 
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dano parenquimatoso irreversível atuando como um evento secundário. O 

“fenômeno de ausência de refluxo” pode ser causado pela combinação de 

fatores, incluindo a redução do calibre de pequenos vasos (espasmo arteriolar e 

metarteriolar), edema endotelial e hipotensão pós-isquêmica (Jia et al., 1997). 

 

 

3.2. Métodos de proteção térmica em ablação óssea 

 

Na prática clínica, a abordagem de metástases ósseas vertebrais por 

crioablação obedece a alguns critérios. Um dos critérios de exclusão é a 

proximidade da metástase com o canal vertebral. A distância entre a lesão e o 

canal vertebral deve ser menor que um (1,0) cm da medula espinhal, de uma raiz 

neural ou da artéria de Adamkiewicz, a não ser que estejam disponíveis técnicas 

de isolamento térmico (Callstrom et al., 2007; Callstrom et al., 2009; Freitas et al., 

2011). O isolamento térmico com injeção de CO2 no espaço epidural e o 

monitoramento da temperatura no canal espinhal com termopares deve ser 

adotada para proteger as estruturas neurais. Dentro das vantagens do uso do 

CO2 destacam-se a excelente visibilização do gás nas imagens de TCMD e suas 

propriedades isolantes térmicas, pois é um gás com alta solubilidade sanguínea, 

sendo 20 vezes mais solúvel do que o oxigênio e reabsorvido e eliminado pela 

respiração; é um produto natural do metabolismo humano; não apresenta 

toxicidade renal ou hepática e é naturalmente não alérgico. Não está indicado em 

angiografias coronárias ou supra-diafragmáticas pelo temor de embolia cerebral 

quando injetado em grandes volumes. Sua condutividade térmica é baixa [(14,65 

mW. m-1. K-1) a 0 ˚C], menor do que a condutividade térmica do ar ou da água. O 
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uso do CO2 como agente dissecante / isolante tem sido relatado desde 1986 em 

procedimentos guiados por TC (Haaga et al., 1986; Chao et al., 2007; Buy et al., 

2009). 

 

 

3.2.1. Modelos experimentais ex vivo 

 

Modelos experimentais ex vivo de ablação óssea foram desenvolvidos 

para a avaliação da distribuição da temperatura no osso. O objetivo foi comparar 

ou predizer sua distribuição em modelos experimentais in vivo. Estudos ex vivo 

compararam a transmissão do calor por energia de RF através do osso cortical, 

do osso vertebral esponjoso e do fígado em um modelo de ágar. Os tecidos 

frescos foram obtidos de cadáveres suínos. Cubos de osso esponjoso (2,5 cm) e 

pedaços de osso cortical de 0,5 cm de espessura com 2,5 cm2 foram imersos em 

um modelo com ágar a 5 % e cloreto de sódio a 1 %. A energia de RF foi 

aplicada durante seis minutos até atingir temperaturas de 94	 ±	 2 ˚C. Eletrodos 

monopolares não resfriados com dois centímetros de ponta exposta ativa foram 

utilizados neste experimento. As temperaturas foram observadas a 1,0 cm da 

ponta do eletrodo. O eletrodo de RF foi posicionado diretamente no centro do 

osso esponjoso, do fígado ou do ágar; no osso cortical o eletrodo foi posicionado 

a 0,3 cm dentro do osso, com dois sensores posicionados um em cada lado do 

osso cortical. Nenhuma menção foi feita em relação à temperatura basal dos 

modelos ex vivo e, provavelmente, os testes deste trabalho foram executados à 

temperatura ambiente. Os autores concluíram que houve uma transmissão 

reduzida de calor a 1,0 cm de distância através do osso esponjoso (13,4 ± 4,5 
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˚C) comparada às temperaturas observadas no fígado (20,0 ± 3,4 ˚C) ou no 

modelo de ágar (18,5 ± 3,1 ˚C). Um efeito isolante térmico foi documentado com 

o osso cortical uma vez que as temperaturas na cortical óssea com o eletrodo 

aumentaram (25,7 ± 7,0 ˚C) quando comparadas às temperaturas de igual 

distância mas no outro lado do osso cortical (11,2 ± 2,0 ˚C) (Dupuy et al., 2000). 

 Em outro trabalho experimental foi utilizado um modelo ex vivo baseado 

em ambiente de gel à temperatura ambiente para testar um sistema de sondas 

de nitrogênio líquido. As temperaturas deste sistema alcançaram -196 ˚C ao 

longo dos 3 cm distais da sonda por meio de um tubo central de liberação do 

gás. Este sistema foi testado com uma ou duas sondas simultâneas e os 

registros de temperatura foram feitos a cada dois minutos. O registro das 

temperaturas da bola de gelo foi obtido por meio de termopares posicionados no 

seu raio (a cada 0,5 cm até 2,0 cm de distância da sonda) e a cada 1,0 cm ao 

longo da sonda. Este modelo ex vivo imerso em gel e à temperatura ambiente foi 

utilizado como referência para estudos in vivo, nos quais os ciclos de 

congelamento foram aplicados na estrutura óssea tibial de ovelhas (Popken et 

al., 2003). 

Dois modelos de ágar armazenados em caixas acrílicas de diferentes 

tamanhos e mergulhadas em água à temperatura de 37 ˚C foram propostos para 

estudos ex vivos comparativos entre RF e crioablação, porém, sem incluir o 

tecido ósseo. Diferenças foram observadas na visualização das áreas de ablação 

e no tempo de descongelamento das bolas de gelo em função do tamanho das 

caixas acrílicas (Birkenmaier et al., 2010). 
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3.2.2. Modelos experimentais in vivo 

 

Um grupo de pesquisadores utilizou a tíbia e o fêmur de 24 ovelhas como 

modelo experimental in vivo para avaliar os efeitos da crioablação óssea. O 

objetivo foi avaliar as complicações peroperatórias e o risco de embolia 

pulmonar. Nenhuma complicação peroperatória ou pós-operatória foi observada 

associada à criocirurgia óssea, especialmente relacionada à embolia pulmonar 

(Popken et al., 2003). 

Outro estudo experimental in vivo descreveu a ocorrência de fraturas 

patológicas após criocirurgia óssea. A resistência óssea ficou diminuída após 

dois meses da realização do procedimento ablativo (p < 0,05) com o uso de 

sondas de crioablação miniaturizadas em ossos longos de ovelhas (fêmur e 

tíbia), havendo uma tendência à fraqueza nos ossos tratados após quatro e seis 

meses de observação, sem diferença estatística. A conclusão do estudo foi de 

que o remodelamento ósseo foi evidente, porém a sobrecarga de peso nas áreas 

tratadas deveria ser evitada nos primeiros meses após o tratamento e até 

mesmo a fixação interna preventiva do osso tratado poderia ser recomendada 

(Popken et al., 2009). A aplicação da crioablação percutânea em vértebras 

suínas in vivo não foi encontrada na literatura. 
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3.3. A coluna vertebral de animais como modelo experimental 

 

Experimentos in vitro na coluna vertebral humana tem sido realizados para 

aprofundar o conhecimento do seu comportamento biomecânico e, portanto, 

maior conhecimento das suas funções normais e patológicas. Colunas vertebrais 

de cadáveres e/ou modelos computacionais também tem sido frequentemente 

utilizados em ensaios experimentais para procedimentos cirúrgicos. As vértebras 

de cadáveres humanos tem sido preferidas para aproximar os testes de 

situações fisiológicas mais próximas da normalidade. No entanto, o material 

proveniente de cadáveres humanos não é facilmente disponível em muitos 

centros de pesquisa. Além disso, a enorme variabilidade de forma, de tamanho, 

de densidade mineral óssea, da presença de alterações degenerativas e de 

idade das colunas obtidas de cadáveres torna este modelo pouco prático de ser 

utilizado. Modelos animais alternativos tem sido utilizados em razão destas 

desvantagens. Colunas vertebrais de animais são mais facilmente disponíveis e 

tem propriedades geométricas e biomecânicas uniformes (Smit, 2002). A coluna 

vertebral de suínos é frequentemente utilizada como modelo comparável à 

coluna humana e tem sido considerada o modelo animal mais representativo 

quando são testados implantes espinhais, fusão espinhal e técnicas de 

instrumentação (McLain et al., 2002; Goel et al., 2006). 

Conhecer as medidas anatômicas da coluna vertebral de suínos é 

importante no planejamento e execução de técnicas in vivo e in vitro de 

experimentação. Um estudo anatômico por medidas da coluna vertebral de 

suínos foi realizado com animais adultos pesando entre 60 e 80 kg. Quinze 

parâmetros anatômicos avaliados foram agrupados em tabela e a média e desvio 
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padrão foram comparados com dados de literatura. Os principais achados 

incluíram a menor área de superfície do platô vertebral, pedículos mais largos, 

corpos vertebrais mais altos e mais estreitos, canais vertebrais mais estreitos e 

processos espinhosos com comprimento menor (Dath et al., 2007). A 

comparação das imagens de TCMD da coluna humana com as imagens de 

TCMD da coluna de suínos com 40 kg de peso em média foi realizada em outro 

estudo (Busscher, et al., 2010). Semelhanças entre a altura do corpo vertebral, 

forma dos planaltos vertebrais, do canal vertebral, das dimensões dos pedículos 

e do comprimento do processo transverso mostraram que a coluna vertebral 

suína é um modelo comparável à coluna vertebral humana para a realização de 

estudos de pesquisa experimental, guardadas as diferenças de escala 

(Busscher, et al., 2010). 

 

 

3.4. Métodos de imagem disponíveis para orientação da crioablação 

vertebral 

 

Muitos estudos dedicaram-se a avaliar os métodos de vigilância da 

progressão de congelamento nos tecidos. Termopares foram desenvolvidos logo 

no início da era moderna da crioterapia para medir a temperatura tecidual 

próxima à região congelada, porém estes não forneceram um mapeamento 

global do volume congelado. O uso de métodos de imagem passou a ser descrito 

no final dos anos 1980 como uma alternativa para delimitar a região tratada pela 

crioterapia. O ultrassom foi o método mais comumente testado, embora as 

limitações causadas pela sombra acústica formada pelo congelamento tenham 
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sido evidentes. O controle por imagem por TCMD e por RM desenvolveu-se ao 

longo dos anos (Gage et al., 2009). 

A TCMD tem como vantagem fornecer uma imagem tridimensional da 

região congelada e a RM, além de fornecer esta imagem, pode também predizer 

as temperaturas do tecido congelado e de sua vizinhança, com base em 

programas apropriados de modelamento (Mortele et al., 2003; Gage et al. 2009). 

Em um estudo experimental que utilizou a RM para orientar e avaliar o volume do 

tecido vertebral destruído pela energia por RF, a área de necrose avaliada à 

histologia foi discretamente menor do que o volume esperado de ablação pela 

RM (Nour et al., 2002). A aplicação da TCFC em procedimentos de crioablação 

da coluna vertebral, por sua vez, ainda não foi relatada. 

Embora a TCFC tenha se desenvolvido nos últimos 20 anos, apenas 

recentemente ela foi incorporada na prática da radiologia intervencionista 

(Wallace et al., 2008; Pedicelli et al., 2011; Lee et al., 2014; Tselikas et al., 2014). 

A TCFC consiste na aquisição de imagens por fluoroscopia adquiridas por um 

detector plano de última geração por meio de um arco em C. As imagens 

adquiridas em raios X são reconstruídas em algoritmos que produzem imagens 

que se assemelham à TCMD, porém com menor resolução do que esta última. O 

detector plano oferece alta resolução espacial, maior do que os intensificadores 

de imagem de raios X convencionais e a evolução desta tecnologia permite a 

obtenção de imagens semelhantes à TCMD em múltiplas incidências. Sua 

aplicação expande-se para procedimentos de radiologia intervencionista 

endovascular assim como para procedimentos intervencionistas não-vasculares. 

As intervenções guiadas por imagem na coluna vertebral são 

normalmente realizadas com orientação por fluoroscopia, a qual fornece 
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informação suficiente para guiar o posicionamento de agulhas e outros 

instrumentos. No entanto, para procedimentos vertebrais difíceis, a TCMD ou a 

TCFC mostram com mais detalhes as regiões mais seguras e apropriadas para o 

posicionamento dos instrumentais e demonstram as localizações exatas em três 

dimensões, em comparação com as imagens de fluoroscopia. A TCFC é ótima 

quando uma imagem em tempo real de fluoroscopia e imagens semelhantes à 

TCMD são úteis e complementares para intervenções percutâneas ou 

procedimentos de alto risco (Wallace et al., 2008). 
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4. MÉTODOS 

 

 

4.1. Aprovação do Comitê de Ética 

 

 Foram adotados todos os princípios institucionais para a pesquisa 

envolvendo animais e o protocolo experimental foi revisado e aprovado pelo 

Comitê de Ética da instituição (aprovação número 239/11, Anexo A). 

 

4.2. Estudo preliminar anatômico e de imagens 

 

4.2.1. Desenho 

 

 Estudo experimental, descritivo, comparativo. 

 

4.2.2. Seleção da amostra 

 

Trinta e seis vértebras lombares frescas (Figura 1) extraídas de carcaças 

aproveitadas de seis suínos domésticos (Sus scrofa domesticus) linhagem 

Agroceres, com média de peso de 35 kg (32-38 kg). Os suínos foram 

sacrificados após cirurgia abdominal experimental no Laboratório de Cirurgia 

Experimental da Disciplina de Técnica Cirúrgica da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, selecionados e designados mediante amostragem 

simples aleatória. 
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Figura 1 - Vértebras lombares frescas extraídas de carcaças de suínos, após 
dissecção 
 

 

4.2.3. Critérios de seleção 

 

a) inclusão 

• Carcaças aproveitadas de suínos machos ou fêmeas após serem 

submetidos a procedimentos abdominais no Laboratório de Técnica 

Cirúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

• Animais com peso entre 31 kg e 42 kg no momento da inclusão (três a 

quatro meses de vida). 

• Criados sob técnica de laboratório convencional. 

• Sem dano orgânico ou funcional evidente. 

 

b) exclusão 

• Deformidade anatômica macroscópica. 
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4.2.4. Grupos 

 

 a. estudo anatômico: EA 

 b. estudo por imagem: TCMD 

 c. estudo por imagem: TCFC 

 

4.2.5 Técnica 

 

 Todas as vértebras lombares entre L1 e L6 foram dissecadas. 

Inicialmente, apenas a musculatura paravertebral foi removida. Os espécimes 

foram armazenados em formol a 10% e foram submetidos aos estudos por 

imagem de TCMD e TCFC (Figura 2). 

As imagens por TCMD foram adquiridas em equipamento de 64 canais 

(GE Dual Energy 64 detectores, Discovery CT, GE Healthcare Inc., Waukesha, 

WI, Estados Unidos) (Figura 3). O protocolo de aquisição de imagens incluiu uma 

espessura de corte de 0,625 mm e um protocolo de reformatação com resolução 

de 0,35 ± 0,05 mm. 

As imagens por TCFC foram adquiridas em equipamento de angiografia 

com ecrã plano (GE Innova 4100, GE Healthcare Inc., Waukesha, WI, Estados 

Unidos) de acordo com o seguinte protocolo: taxa de enquadramento de 

fluoroscopia: 30 imagens/segundo; filtro de 0,2 mmCU; 87 kV; 0,5 mA. As 

imagens tridimensionais (3D) foram adquiridas com uma velocidade de rotação 

de 20 graus/segundo; distância da fonte da imagem-receptor (SID): 1195 mm; 

0,3 mmCU; 85 kV; 62,8 mA; 7 mseg (Figura 4). 
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Figura 2 - Imagens adquiridas por TCMD (a) e TCFC (b) da coluna lombar suína 
no plano sagital, com identificação das seis vértebras lombares 
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Figura 3 - Imagens multiplanares de TCMD de vértebras lombares suínas, planos 
sagital (esquerda), axial (direita superior) e coronal (direita inferior) 
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Figura 4 - Imagem reformatada de TCFC de vértebras lombares suínas, no plano 
sagital 
 

Dois médicos radiologistas experientes (RMCF, oito anos de prática 

radiológica) e (CSA, seis anos de prática radiológica) realizaram a avaliação das 

imagens e a aferição das medidas em visualizadores multiplanares, de acordo 

com a metodologia disponível na literatura (Dath et al, 2007; Busscher et al., 

2010). As medidas foram feitas de forma independente, tendo sido avaliadas 16 

dimensões anatômicas por vértebra (Tabela 1, Figura 5) em imagens de duas 

dimensões (2D) com visualizadores multiplanares (TCDM – Phillips Dicom 

Viewer, Phillips Medical Systems, Países Baixos; TCFC – Innova 3DXR 1.0, GE 

Healthcare Inc., EUA). As médias das medidas de largura e a altura dos 

pedículos direito e esquerdo foram calculadas. 
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Após a aquisição das imagens, os segmentos espinhais foram preparados 

para dissecção após aquecimento em uma panela de pressão durante 30 

minutos. As vértebras foram limpas por dissecção fina (Figura 6), tendo sido 

removidos os tecidos fibrocartilaginosos. Desta maneira, o parâmetro Altura do 

Disco Vertebral (a-DV) foi eliminado do estudo anatômico (EA), restando quinze 

parâmetros anatômicos de cada vértebra avaliados no EA. Estas medidas foram 

registradas por três observadores independentes (RMCF, AFK, RHC) com o 

auxílio de um paquímetro digital (Mitutoyo® CD-6” CSX, Tokyo, Japan; acurácia 

de ± 0,02 mm, Figura 7). Cada um dos observadores registrou três vezes as 

medidas de cada parâmetro anatômico. 
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Tabela 1 - Medidas anatômicas vertebrais e abreviações 

Medidas anatômicas Abreviação 

1. Altura Anterior do Corpo Vertebral a-ACV 

2. Altura Central do Corpo Vertebral a-CCV 

3. Altura Posterior do Corpo Vertebral a-PCV 

4. Largura do Planalto Vertebral Superior l-PVS 

5. Largura do Planalto Vertebral Inferior l-PVI 

6. Profundidade do Planalto Vertebral Superior p-PVS 

7. Profundidade do Planalto Vertebral Inferior p-PVI 

8. Altura do Disco Vertebral* a-DV 

9. Largura do Canal Vertebral l-CV 

10. Profundidade do Canal Vertebral p-CV 

11. Comprimento do Processo Transverso c-PT 

12. Comprimento do Processo Espinhoso c-PE 

13. Largura do Pedículo Vertebral direito l-PVd 

14. Largura do Pedículo Vertebral esquerdo l-PVe 

15. Altura do Pedículo Vertebral direito a-PVd 

16. Altura do Pedículo Vertebral esquerdo a-PVe 

*Não utilizado no estudo anatômico 
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Figura 5 - Diagrama das medidas vertebrais: A) a-ACV; B) a-CCV; C) a-PCV; D) I-
PVS e I-PVI; E) p-PVS e p-PVI; F) a-DV; G) l-CV; H) p-CV; I) c-PT; J) c-PE; K) l-
PV; L) a-PV. 
 
  



 

 

38 

 

 
Figura 6 - Vértebras suínas após dissecção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Paquímetro digital utilizado para o estudo anatômico 
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4.2.6. Variáveis 

 

4.2.6.1. Variáveis independentes 

 

• Altura anterior do corpo vertebral (a-ACV) 

• Altura central do corpo vertebral (a-CCV) 

• Altura posterior do corpo vertebral (a-PCV) 

• Largura do planalto vertebral superior (l-PVS) 

• Profundidade do planalto vertebral superior (p-PVS) 

• Largura do planalto vertebral inferior (l-PVI) 

• Profundidade do planalto vertebral inferior (p-PVI) 

• Altura do disco vertebral (a-DV) 

• Largura do canal vertebral (l-CV) 

• Profundidade do canal vertebral (p-CV) 

• Comprimento do processo transverso (c-PT) 

• Comprimento do processo espinhoso (c-PE) 

• Largura do pedículo vertebral (média direito+esquerdo/2) (l-PV) 

• Altura do pedículo vertebral (média direito+esquerdo/2) (a-PV) 

 

4.2.6.2. Variável dependente 

 

 Equivalência das medidas anatômicas (EA), das medidas por imagens de 

TCMD e das medidas por imagem de TCFC. Critério operacional: 

correspondência de medidas realizadas por operadores diferentes. 
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4.2.7. Análise estatística 

 

A média, o desvio padrão (DP) e o intervalo de confiança de 95% (IC 95%) 

foram registrados utilizando-se o Microsoft Excel ® (Excel 2010). Uma média das 

leituras por todos os observadores e por parâmetro foi subsequentemente 

calculada. O coeficiente de correlação interclasse, a concordância 

intraobservadores e o teste de correlação de Spearman das dimensões 

anatômicas e à TCMD e TCFC foram calculadas por uma especialista em 

estatística com o programa SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences, 

versão 17.0.1). 

 Testes de limites de concordância de Bland-Altman foram realizados para 

avaliar a análise entre os leitores para cada parâmetro, técnica e animal e uma 

grande quantidade de resultados foi gerada em gráficos (Anexo B). O Coeficiente 

de Variação (CV) foi então aplicado para cada técnica com o objetivo de estimar 

a variação das medidas em relação à média e aos valores máximos dos desvios-

padrão (DP). 

 

 

4.3. Estudo in vitro e ex vivo 

 

4.3.1. Desenho 

 

 Estudo experimental, descritivo, comparativo. 
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4.3.2. Seleção da amostra 

 

Dez vértebras frescas extraídas de carcaças aproveitadas de três suínos 

(Sus scrofa domesticus), linhagem Agroceres, com média de peso de 34 kg (33-

35 kg) e média de idade de três meses, sacrificados após cirurgia abdominal 

para treinamento no Laboratório de Cirurgia Experimental da Disciplina de 

Técnica Cirúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

foram selecionadas e designadas mediante amostragem simples aleatória. 

 

4.3.3. Critérios de seleção 

 

a) inclusão 

• Carcaças de suínos machos ou fêmeas aproveitadas após serem 

submetidos a procedimentos abdominais para treinamento no Laboratório 

de Técnica Cirúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. 

• Animais maiores que 31 kg e menores que 42 kg de peso no momento da 

inclusão (três a quatro meses de vida). 

• Criados sob técnica de laboratório convencional. 

• Sem dano orgânico ou funcional evidente. 

b) exclusão 

• Deformidade anatômica macroscópica. 
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4.3.4. Grupos 

 

 a. modelo acrílico preenchido com gel de agarose 

 b. modelo acrílico com vértebra suína embebida em gel de agarose 

 c. modelo com vértebra suína fixada em placa 

 

 

4.3.5. Técnica 

 

Dez vértebras frescas foram obtidas de carcaças de três suínos (Sus 

scrofa domesticus), linhagem Agroceres, com três a quatro meses de vida e com 

cerca de 34 kg de peso (entre 33 e 35 kg). Os suínos foram sacrificados após 

cirurgia abdominal experimental no Laboratório da Técnica Cirúrgica da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, de acordo com os 

critérios éticos e de bem estar animal aplicados a modelos experimentais (Damy 

et al., 2010). 

Três modelos de estudo in vitro / ex vivo foram planejados: A) gel de 

agarose a 3 %; B) corpo vertebral suíno embebido em gel de agarose a 3 %; C) 

corpo vertebral suíno. Os dois primeiros modelos foram construídos em caixas 

acrílicas projetadas em um editor de vetores gráficos (Corel Draw Graphics Suite, 

X6, Corel Corporation, Ottawa, Canada – Figura 8) e especialmente montados 

(Figura 9) para receber os termopares e a sonda de congelamento (Figura 10). 
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Figura 8 - Projeto em vetor gráfico para as caixas de acrílico dos modelos in vitro 
e ex vivo de crioablação 
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Figura 8 (continuação) - Projeto em vetor gráfico para as caixas de acrílico dos 
modelos in vitro e ex vivo de crioablação 
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Figura 8 (continuação) - Projeto em vetor gráfico para as caixas de acrílico dos 
modelos in vitro e ex vivo de crioablação  
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As caixas foram construídas em camadas de acrílico de 0,2 cm de 

espessura com perfurações regulares (Figura 9) obtidas a partir de máquina de 

corte de acrílico a laser de alta precisão e de uso comercial. A perfuração central 

(0,18 cm de diâmetro) foi feita para sustentar uma sonda de crioablação de 0,17 

cm de diâmetro (Endocare, Irvine, CA, Estados Unidos - Figura 10) e as 

perfurações periféricas (0,17 cm de diâmetro) foram projetadas para sustentar 

termopares de 18 G (Endocare, Irvine, CA, Estados Unidos - Figura 10), os quais 

foram posicionados a cada 0,1 cm de distância ao redor da sonda de 

crioablação, abrangendo raios de distância entre 0,4 cm e 1,0 cm. Um termopar 

controle foi posicionado a 2,0 cm para medir a temperatura do ambiente em 

banho-maria. As camadas de acrílico foram posicionadas a 0,8 cm de distância 

uma das outras. 

 

 
Figura 9 - Caixa de acrílico projetada para o estudo in vitro 
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Figura 10 - Termopares e sonda de congelamento (5a à direita) utilizados nos 
procedimentos in vitro, ex vivo e in vivo 
 

 

O posicionamento uniforme dos termopares nos modelos em acrílico foi 

garantido pelo espaçamento paralelo de suas camadas horizontais. Os 

termopares foram posicionados a cada 0,1 cm de distância radial da sonda de 

congelamento (entre 0,4 e 1,0 cm) e em três alturas diferentes (0,5 cm; 1,5 cm e 

2,5 cm) a partir da extremidade distal da sonda e ao longo do seu eixo (diagrama 

- Figura 11). 
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Figura 11 - Diagrama representativo dos locais da bola de gelo onde foram 
obtidas as temperaturas nos estudos in vitro e ex vivo 
 

 

Um par de caixas foi preenchido com gel de agarose a 3% e designado 

como modelo A (Figura 12) e os termopares e sonda de congelamento foram 

posicionados nos modelos (Figura 13). 
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Figura 12 – Caixa de acrílico preenchida com gel de agarose (modelo in vitro) 
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Figura 13 – Termopares e sonda de congelamento posicionados no modelo in 
vitro para a medição das temperaturas 
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Dois pares de corpos vertebrais suínos foram dissecados (Figura 14) e 

fixados verticalmente para receberem perfurações paralelas (Figura 15) por 

meio de uma furadeira de bancada, seguindo a mesma distribuição das 

perfurações das camadas de acrílico. Os ossos foram então fixados em outro 

par de caixas de acrílico (Figura 16) e embebidos em gel de agarose a 3% para 

serem designados modelo B (Figura 17). 

 

 
Figura 14 – Peça anatômica fresca: corpo vertebral lombar suíno após dissecção 
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Figura 15 – Fixação vertical dos corpos vertebrais frescos e perfurações 
paralelas conforme o padrão da caixa acrílica 

 
 

 
Figura 16 – Montagem dos corpos vertebrais na caixa acrílica 
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Figura 17 – Caixa de acrílico contendo os corpos vertebrais suínos dissecados e 
embebidos em gel de agarose (modelo ex vivo) 

 

O modelo C consistiu em seis vértebras consecutivas fixadas em uma 

peça de madeira, perfuradas em paralelo com furadeira de bancada, como se 

segue: uma perfuração central para receber a sonda de crioablação e quatro 

perfurações radiais a 0,4 cm; 0,5 cm; 0,7 cm e 0,9 cm de distância (Figura 18) 

para receberem os termopares em uma única altura de distância da extremidade 

da sonda: 0,5 cm. A posição dos termopares no modelo C foi confirmada com o 

auxílio de imagens tridimensionais (3D) e reformatadas (MPR) de TCFC (Figura 

19), avaliadas em uma estação de trabalho dedicada para esta finalidade 

(Innova 3DXR 1.0, GE Healthcare Inc., Waukesha, Wisconsin, Estados Unidos). 
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Figura 18 – Fixação das vértebras em placa e perfurações paralelas 
 

 
Figura 19 – Confirmação da posição dos termopares por imagens de TCFC 
 

Os três modelos in vitro / ex vivo foram imersos em água a banho-maria 

(38 ˚C) durante os testes de congelamento, com o objetivo de simular a 

temperatura corporal dos suínos (Figura 20). Os modelos não simularam a 
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potencial perda de calor proveniente do fluxo sanguíneo da microvasculatura. O 

protocolo de crioablação foi aplicado após os termopares de controle, 

posicionados a 2,0 cm de distância da sonda de crioablação, atingirem 

temperaturas em torno de 38 ˚C. 

 

 
Figura 20 – Imersão dos modelos A (in vitro) e B (ex vivo) em banho-maria 
 

O protocolo de congelamento-descongelamento consistiu em dois 

minutos de congelamento (primeiro minuto: 100% de potência; segundo minuto: 

50% de potência) e oito minutos de descongelamento passivo. Não foi preciso 

confirmar o posicionamento dos termopares nas caixas de acrílico visto que os 

termopares foram marcados com tinta a cada 1,0 cm e então retirados 

manualmente sob visão direta, sendo deslocados paralelamente à sonda de 

crioablação, do nível 0,5 cm para o nível 1,5 cm e, em seguida, para o nível 2,5 

cm de distância da ponta da sonda. 
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As temperaturas das sondas de crioablação e dos termopares foram 

registradas a cada minuto durante os ciclos de congelamento-descongelamento. 

Um total de 1.848 dados foram coletados. Sete grupos de dados qualitativos de 

temperatura incluíram: três níveis verticais ao longo do eixo da sonda de 

crioablação (0,5 cm; 1,5 cm e 2,5 cm) – modelos A e B; apenas um nível vertical 

(0,5 cm) para o modelo C. 

As temperaturas abaixo de -20 ˚C (isotermas de -20 a -40 ˚C na bola de 

gelo, obtidas após dois ciclos de congelamento-descongelamento) foram 

designadas como temperaturas potencialmente citotóxicas/letais (L). 

Adicionalmente, temperaturas acima de -20 ˚C e abaixo 0 ˚C foram consideradas 

temperaturas congelantes nas quais um infiltrado inflamatório e células viáveis 

poderiam coexistir (Gage et al., 2009; Perpongkosol et al., 2009; Sunderland, 

1968). A temperatura de 8 ˚C foi estabelecida como um limite superior de 

temperatura crítica refrigerante (C), situada na faixa entre 8 ˚C e -20 ˚C, na qual 

os efeitos térmicos tóxicos já são esperados para a medula espinhal e para os 

nervos periféricos. 

 

4.3.6. Variáveis 

 

4.3.6.1. Variáveis independentes 

 

• Meios de estudo: gel de agarose preparado a 3% (UltrapureTM Agarose, 

Invitrogen, Life Technologies, Carlsbad, CA, Estados Unidos); vértebra 

suína fresca dissecada e embebida em gel de agarose a 3%; vértebra 

suína fresca dissecada; 
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• Imersão dos meios de estudo em banho-maria a temperaturas em torno 

de 38 ˚C. 

 

 

4.3.6.2. Variável dependente 

 

• Medidas de temperatura da sonda de congelamento e dos termopares em 

graus centígrados (˚C). Diferenças entre as medidas de temperatura nos 

grupos A (gel de agarose 3 %), grupo B (vértebra suína embebida em gel 

de agarose 3 %) e grupo C (vértebra suína). Caracterização da 

distribuição da temperatura em três diferentes planos da bola de gelo 

formada ao redor da sonda de crioablação em relação à sua extremidade 

distal e ao redor da sonda em diferentes distâncias (a cada 0,1 cm, entre 

0,4 e 1,0 cm). 

 

 

4.3.7. Análise estatística 

 

Os dados qualitativos de temperatura foram organizados em planilhas 

(Excel, Microsoft®) e gráficos para efeito de comparação entre os grupos. 
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4.4. Estudo in vivo 

 

4.4.1. Desenho 

 

 Estudo experimental, descritivo, comparativo. 

 

4.4.2. Seleção da amostra 

 

 Oito suínos domésticos (Sus scrofa domesticus) da linhagem Agroceres 

com peso entre 31 e 42 kg e idade entre 3 e 4 meses provenientes do 

Laboratório de Cirurgia Experimental da Disciplina de Técnica Cirúrgica da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foram selecionados e 

designados mediante amostragem simples aleatória. 

 

4.4.3. Critérios de seleção 

 

a) inclusão 

• machos ou fêmeas 

• maiores que 31 kg e menores que 42 kg de peso no momento da inclusão 

(três a quatro meses de vida). 

• Criados sob técnica de laboratório convencional. 

• Sem dano orgânico ou funcional evidente. 

 

b) exclusão 
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• Desenvolvimento de complicações pós-cirúrgicas maiores, precoces ou 

tardias (estudo in vivo) 

 

c) eliminação 

• Desenvolvimento de doença diferente à lesão criogênica vertebral (estudo 

in vivo) 

 

4.4.4. Grupos 

 

• Grupo de estudo (n=8 suínos): crioablação em vértebras lombares (n=22) 

subgrupos: 

a) vértebras com ciclo único de congelamento-descongelamento 

(n=5) 

b) vértebras com ciclo duplo de congelamento-descongelamento 

(n=17) 

 

• Análise histopatológica (n=8 suínos): 

a) Microscopia de luz (n=7 suínos; vértebras com ciclo único: n= 4; 

vértebras com ciclo duplo: n=16) 

b) Microscopia eletrônica de transmissão (n=1 suíno; vértebra com 

ciclo único: n=1; vértebra com ciclo duplo: n=1) 

 

• Parâmetros de distâncias entre termopares e sondas de crioablação 

(Figura 23): 
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a) Tp-Cp: menor distância entre a extremidade distal do termopar 

no canal vertebral (Tp) e a sonda de crioablação (Cp) 

b) Cp-Sc: menor distância entre a sonda de crioablação (Cp) e o 

canal vertebral (Sc), em um ângulo de 90˚ com o eixo da sonda 

de crioablação 

c) Cp-Cl: distância do eixo da sonda de crioablação (Cp-Lax) desde 

a sua extremidade distal ao ponto de intersecção a 90˚ da linha 

que mede a Cp-Sc 

 

• Parâmetro de medida ao estudo macroscópico: 

a) Dtm: diâmetro transverso máximo da área congelada na vértebra 

suína, aferido durante o estudo anatomopatológico macroscópico 

 

 

4.4.5. Técnica 

 

4.4.5.1. Preparo e transporte dos animais 

 

Os animais foram encaminhados ao hospital no dia do experimento, 

provenientes da granja e recepcionados pela equipe médico-veterinária do 

Departamento de Cirurgia Experimental – Técnica Cirúrgica da FM-USP. 

Ao término da sessão experimental, o animal foi observado pela equipe 

médico-veterinária durante o período denominado de observação aguda 

(primeiras quatro horas após o término do procedimento experimental) e em 

seguida transportado para a granja para o período de observação subaguda 
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(seis dias), aos cuidados da equipe médico-veterinária da granja. O período de 

observação clínica foi definido em função do tempo mínimo para avaliar os 

achados inflamatórios usuais nas regiões de crioablação durante o estudo 

histopatológico. 

 

4.4.5.2. Anestesia e analgesia 

 

A técnica pré-anestésica empregada em todos os animais consistiu na 

administração de quetamina na dose de 10 mg/kg e xilazina na dose de 2 mg/kg, 

ambas colocadas em mesma seringa e administradas pela via intramuscular. 

Decorridos quinze minutos a veia marginal da orelha foi cateterizada com 

cateter vascular de calibre 20 ou 22 G. Uma vez estabelecido o acesso venoso, 

realizou-se a indução anestésica, que consistiu na aplicação de propofol na dose 

de 3 mg/kg. A analgesia foi feita com fentanil dose inicial de 5 µg/kg. Os animais 

receberam também um volume inicial de 2 ml/kg/h de solução fisiológica (NaCl 

0,9 %) para compensar a perda volêmica relativa ao jejum e uma dose de 5 

ml/kg/h de solução fisiológica referentes à manutenção hídrica. 

Os animais foram intubados com sonda endotraqueal de diâmetro seis, 

sendo a manutenção anestésica feita com propofol na dose de 5 mg/kg/h e a 

analgesia mantida com fentanil, por uma dose inicial de 5 µg/kg seguida de 

infusão contínua de 17 µg/kg/h por via intravenosa (IV). 

O bloqueio neuromuscular foi obtido com a administração de pancurônio 

em bolo, na dose de 0,1 mg/kg IV seguida de infusão contínua deste agente na 

dose de 0,02 mg/kg/h. Em seguida à intubação endotraqueal, os animais foram 

submetidos à ventilação mecânica controlada ciclada a volume, com volume 
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corrente de 10 ml/kg, fração inspirada de oxigênio de 50% e pressão positiva 

expiratória final (PEEP) de 5 cm H2O. A frequência respiratória foi ajustada para 

manter a PaCO2 entre 35 e 45 mmHg. Para se avaliar a adequação da ventilação 

foram mensurados continuamente tanto a pressão parcial de dióxido de carbono 

(PaCO2) no ar expirado, quanto a saturação periférica da hemoglobina por meio 

de oximetria de pulso (SpO2). Durante a instrumentação os animais receberam 

fluidoterapia de suporte com solução fisiológica (NaCl 0,9 %) de 5 ml/kg/hora. A 

temperatura central foi mantida entre 37 e 39ºC com a utilização de um colchão 

térmico e soluções de manutenção aquecidas previamente (Figura 21). 

 

 
Figura 21 - Suíno posicionado na mesa de fluoroscopia/TCFC durante anestesia 
geral, com manta térmica, monitorização e ventilação assistida. Equipamentos 
de anestesia e monitorização (ao fundo) e de crioablação (canto inferior direito) 
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4.4.5.3. Crioablação: protocolos e procedimentos 

 

 Os protocolos de congelamento-descongelamento consistiram em dois 

minutos de congelamento ativo (primeiro minuto com 100 % de potência do 

equipamento e o segundo minuto com 50 %), intercalados por oito minutos de 

descongelamento passivo. Os protocolos foram únicos (n = 5 vértebras), isto é, 

apenas um ciclo de congelamento, ou duplos (n = 17 vértebras). 

 As temperaturas foram registradas em banco de dados informatizado a 

cada minuto. Um radiologista intervencionista com mais de oito anos de 

experiência em ablação térmica e procedimentos percutâneos na coluna 

vertebral realizou todo os posicionamentos de agulhas e as ablações (RMCF). 

 Os corpos vertebrais foram puncionados com agulhas de vertebroplastia 

calibre 10 G (Optimed, Erlangen, Alemanha), sob orientação fluoroscópica (GE 

Innova 4100, GE Healthcare, Waukesha, WI, Estados Unidos) (Figuras 22a e 

23a). As sondas de congelamento com calibre de 0,17 cm foram inseridas por 

meio da luz das agulhas de vertebroplastia calibre 10 G. As agulhas de 

vertebroplastia foram então parcialmente retiradas (aproximadamente 3,0 cm), 

para expor a parte ativa da sonda de crioablação diretamente ao tecido ósseo 

(Figura 23b). 

As agulhas calibre 22 G foram inseridas no canal vertebral e conectadas a 

um sistema injetor de baixa pressão para a infusão epidural de CO2. Os 

termopares de 21 G (Endocare, Irvine, CA, Estados Unidos) foram posicionados 

no espaço epidural tão próximo quanto possível dos pedículos e da sonda de 

congelamento, por meio de agulhas Tuohy de 18 G guiadas por fluoroscopia 

(Figuras 22b e 23a, b).  
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Figura 22 - Crioablação vertebral in vivo. a) Punção vertebral lombar com agulha 
10G. b) Sonda de congelamento por dentro da agulha 10G (ao fundo); agulha 
para injeção de CO2 epidural (ao centro); termopar epidural (plano anterior) 
  



 

 

65 

4.4.5.4. Registro das temperaturas 

 

As temperaturas foram medidas e registradas a cada 30 segundos em 

banco de dados informatizado (Microsoft Excel® 2010). 

 

4.4.5.5. Tomografia computadorizada de feixe cônico 

 

 O posicionamento das agulhas no canal vertebral, a difusão epidural do 

CO2 e as medidas aferidas (entre as sondas de crioablação e os termopares: 

distâncias Tp-Cp, Cp-Sc e Cp-Cl) foram confirmadas por meio de imagens de 

TCFC multiplanares (Figura 23 c-f) em estação de trabalho dedicada para esta 

finalidade (Volume Viewer, Innova 3DXR 1.0, GE Healthcare, Milwaukee, WI, 

Estados Unidos).  
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Figura 23 - Caso #7, fluoroscopia, incidência AP: a) agulha de vertebroplastia 
(VP) no corpo vertebral; agulhas 18G contendo termopar (Tp) e 22G para 
injeção de CO2 (*) no espaço epidural; b) agulha VP parcialmente recuada; 
sonda de congelamento (Cp) 
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Figura 23 (continuação) - Caso #7, imagens axiais de TCFC da vértebra lombar: 
(c) termopar (Tp) e agulha 22G (*) no espaço epidural; sonda de crioablação 
(Cp) na vértebra; (d) CO2 no espaço epidural (*) 
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Figura 23 (continuação) - Caso #7, medidas aferidas nas imagens de TCFC: e) 
plano sagital oblíquo, perpendicular à sonda de congelamento; f) plano axial 
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4.4.5.6. Observação clínica e eutanásia 

 

Um veterinário avaliou os suínos em tempo integral em busca de sinais 

indicadores de dor, tais como vocalização, letargia, claudicação e perda de 

apetite. A analgesia pós-operatória consistiu na administração de cetoprofeno 

(1 mg/kg) a cada 24 horas por via intramuscular durante os três primeiros dias. 

Ao término do período de observação clínica, foi praticada a eutanásia 

do suíno pela equipe médico-veterinária. Para a realização da eutanásia, o 

suíno foi sedado com quetamina (5 mg/kg) associada ao midazolam (0,5 mg/kg) 

por via intramuscular e induzido com propofol (5 mg/kg) por via intravenosa 

antes da aplicação intravenosa de doses letais de cloreto de potássio que 

promoveram a parada cardíaca. 

 

4.4.5.7. Retirada da peça anatômica e destinação dos animais 

 

As vértebras L3, L4 e L5 submetidas ao tratamento experimental foram 

retiradas em bloco com a medula espinhal e em seguida fixadas em formol a 

10% e encaminhadas para descalcificação e destinadas ao estudo em 

microscopia de luz (casos # 1 - 7). As apófises transversas e espinhosas foram 

retiradas nas peças destinadas ao estudo por microscopia eletrônica (caso # 8), 

e o osso foi imerso em solução fixadora de glutaraldeído-formaldeído. Este 

material foi em seguida submetido a irradiação por microondas para serem 

descalcificados em EDTA. 

Os suínos submetidos à eutanásia foram acondicionados em sacos 

plásticos branco-leitosos após a retirada da peça anatômica objeto do estudo, 
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com o logotipo “Risco Biológico”, identificados com etiquetas onde constavam a 

origem e o conteúdo, bem como o responsável; em seguida, foram colocados 

em um carro cuba com tampa para transporte até o recipiente de coleta 

hospitalar destinado à incineração. 

 

4.4.5.8. Estudo histopatológico 

 

Os blocos de vértebras e medulas espinhais, fixados em formol a 10 % 

foram então fatiados transversalmente por uma serra elétrica de fita especial 

para secção óssea (Figura 24) com largura de lâmina de ½” e comprimento de 

2510 mm (Skymsen ® SKL, Metalúrgica Siemsen Ltda., Brusque, SC, Brasil) 

com o cuidado de cortar no mesmo plano de trajeto da agulha de crioablação, 

com uma espessura de corte de aproximadamente 0,5 cm (Figura 25). 
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Figura 24 - Serra de fita para corte de tecido ósseo 
 

 
Figura 25 - Fatia do corpo vertebral suíno no plano do eixo longo da agulha de 
crioablação 
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 As fatias de vértebras de 0,5 cm foram fotografadas (Figura 26) e o 

diâmetro transverso máximo (Dtm) de cada lesão térmica, perpendicular ao 

trajeto da agulha de crioablação (eixo curto) foi medido com uma régua 

milimetrada. 

 

 
Figura 26 - Fatia de corpo vertebral suíno submetido a crioablação – 
macroscopia 
 

Para a correlação histológica em microscopia de luz, as fatias de 

vértebras de 0,5 cm foram descalcificadas, seccionadas e coradas com 

hematoxilina-eosina (H&E). Algumas secções foram coradas com tricrômio de 

Gomori para avaliar a fibrose precoce. Os cortes histológicos das lesões 

vertebrais induzidas pelo tratamento foram examinados para a pesquisa de 

viabilidade e densidade de células hematopoiéticas, viabilidade óssea e 

presença de inflamação, tecido de granulação ou hemorragia. A análise das 

estruturas neurais à microscopia de luz pesquisou evidências de 
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desmielinização, edema axonal, edema intracelular, perda de núcleos, 

precipitados citoplasmáticos, infiltrado celular inflamatório ou aderências durais. 

 Secções de 0,1 cm de espessura fixadas em azul de toluidina foram 

obtidas das duas vértebras lombares do caso # 8. As secções foram examinadas 

na microscopia de luz e cinco regiões foram selecionadas para secção ultrafina e 

estudo ultraestrutural, sendo três zonas de ablação óssea e duas regiões do 

canal espinhal. 

1. Regiões de ablação óssea: 

a) a região central da ablação 

b) a região periférica da ablação 

c) a parede posterior do corpo vertebral 

2. Regiões do canal vertebral: 

d) as raízes neurais no espaço epidural 

e) a medula espinhal subjacente 

 O material selecionado foi embebido em resina Spurr (Electron 

Microscopy Sciences, Hatfield, PA, Estados Unidos) para análise ultraestrutural. 

As secções de 80 nm foram obtidas com uma navalha de diamante de um 

ultramicrótomo (Leica, Buffalo, NY, Estados Unidos), coletadas em uma tela de 

cobre com malha de 74 µm (200 mesh), coradas com acetato de uranil e citrato 

de chumbo e examinadas em um microscópio de transmissão eletrônica Jeol 

1010 operado a 80 kV. 
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4.4.6. Variáveis 

 

4.4.6.1. Variáveis independentes 

 

• Medidas de temperatura da sonda de congelamento no corpo vertebral 

lombar e do termopar no canal vertebral: em graus centígrados (˚C). 

• Posicionamento da sonda de crioablação no corpo vertebral: identificação 

nas imagens de fluoroscopia 

• Distribuição epidural de CO2: identificação nas imagens de TCFC 

• Medidas das distâncias (cm) nas imagens de reconstrução multiplanar 

(MPR) de TCFC: termopar – sonda de congelamento (Tp-Cp); sonda de 

congelamento - canal vertebral (Cp-Sc) e a menor distância do eixo da 

sonda de crioablação desde a sua extremidade distal ao ponto de 

intersecção a 90 ˚ da linha que mede a Cp-Sc (Cp-Cl).  

• Medidas dos diâmetros máximos de ablação no corte transverso da 

vértebra lombar tratada (Dtm): maior eixo transverso, em centímetros (cm) 

no estudo anatomopatológico macroscópico. 

 

 

4.4.6.2. Variável dependente 

 

 Crioablação vertebral próxima ao canal vertebral. Definição: necrose 

óssea vertebral por congelamento com dados histopatológicos. Critérios 

operacionais clínicos: presença de déficit sensitivo/motor em exame clínico; 
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vocalização; deambulação deficiente; perda de apetite; perda de peso; critérios 

operacionais macroscópico e microscópico: necrose óssea vertebral no pedículo 

e corpo vertebral, com o limite na parede vertebral posterior. Presença de 

infiltrado inflamatório na periferia da zona de ablação e necrose na zona central 

caracterizados ao estudo macroscópico e aos estudos de microscopias de luz e 

eletrônica de transmissão. Avaliação histopatológica no estudo em microscopia 

de luz: integridade das estruturas neurais e presença ou ausência de infiltrado 

inflamatório; integridade das estruturas ósseas na zona de ablação (regiões 

central e periférica). Avaliação histopatológica no estudo em microscopia 

eletrônica de transmissão: integridade das estruturas neurais e presença ou 

ausência de infiltrado inflamatório; integridade das estruturas ósseas na zona de 

ablação (regiões central e periférica). 

 

4.4.7. Análise estatística 

 

 Os testes não paramétricos de Mann-Whitney foram realizados para 

avaliar a concordância dos seguintes parâmetros entre os grupos de crioablação 

vertebral com protocolos de congelamento-descongelamento único (n=5) e duplo 

(n=14):  

a) menores temperaturas no canal vertebral (˚C) 

b) distância Tp-Cp (cm) 

c) distância Cp-Sc (cm) 

d) distância Cp-Cl (cm) 

e) distância Dtm (cm) 
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 O coeficiente de correlação de Pearson e os modelos de análise de 

regressão logística e linear foram aplicados considerando-se as menores 

temperaturas aferidas no canal vertebral como variável dependente e as outras 

variáveis (b, c, d e e) como variáveis independentes. Uma especialista em 

bioestatística analisou os dados. 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1. Estudo preliminar anatômico e de imagens 

 

O estudo preliminar anatômico e de imagens que avaliou as 36 vértebras 

lombares suínas originou 7.164 dados coletados (Estudo anatômico = 4.860; 

TCFC, TCMD = 1.152 dados, cada um). As dimensões anatômicas e os dados 

de imagens foram resumidos na Tabela 2. 

As correlações intraclasse de cada parâmetro e método foram resumidas 

na Tabela 3. Houve correlação positiva significante para cada amostra analisada 

por observadores diferentes, independente do método de estudo (EA e de 

imagens). 
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Tabela 2 - Dimensões dos parâmetros das colunas vertebrais lombares suínas 
ao estudo anatômico (EA) e por imagens (TCFC e TCMD) 

Parâmetro Estudo N Média 

(mm) 

DP 

(mm) 

Parâmetro Estudo N Média 

(mm) 

DP 

(mm) 

a-ACV TCFC 36 20,71 1,21 a-DV TCFC 36 2,91 0,46 

TCMD 36 20,83 1,19 TCMD 36 3,24 0,52 

EA 36 19,24 1,16 EA - - - 

a-CCV TCFC 36 19,46 1,21 l-CV TCFC 36 13,47 2,31 

TCMD 36 19,10 1,19 TCMD 36 14,47 2,45 

EA 36 17,16 1,17 EA 36 14,13 2,29 

a-PCV TCFC 36 20,31 1,33 p-CV TCFC 36 8,64 0,76 

TCMD 36 20,98 1,38 TCMD 36 8,83 0,61 

EA 36 19,38 1,43 EA 36 8,68 0,69 

l-PVS TCFC 36 24,28 2,02 c-PT TCFC 36 68,01 8,28 

TCMD 36 24,25 1,81 TCMD 36 66,93 7,85 

EA 36 23,06 1,72 EA 36 61,49 8,02 

p-PVS TCFC 36 12,87 0,82 c-PE TCFC 36 13,81 2,26 

TCMD 36 12,90 0,81 TCMD 36 13,34 2,26 

EA 36 12,21 0,90 EA 36 11,33 2,05 

l-PVI TCFC 36 24,85 1,97 l-PV TCFC 36 11,44 1,23 

TCMD 36 25,02 1,70 TCMD 36 10,27 1,23 

EA 36 23,71 1,60 EA 36 11,13 1,18 

p-PVI TCFC 36 12,65 0,69 a-PV TCFC 36 8,53 0,51 

TCMD 36 12,02 0,83 TCMD 36 7,72 0,56 

EA 36 11,87 0,71 EA 36 7,82 0,52 
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Tabela 3 - Correlações intraclasse de cada parâmetro aferido na vértebra suína 
e o método de imagem utilizado 

Parâmetro TCFC IC 95% TCMD IC 95% EA IC 95% 

a-ACV 0,902 0,817 0,949 0,949 0,903 0,974 0,993 0,987 0,996 

a-CCV 0,934 0,875 0,966 0,876 0,770 0,935 0,997 0,993 0,998 

a-PCV 0,943 0,892 0,971 0,974 0,950 0,987 0.991 0,983 0,996 

l-PVS 0,929 0,866 0,963 0,967 0,937 0,983 0,998 0,996 0,999 

p-PVS 0,896 0,805 0,945 0,887 0,789 0,941 0,986 0,973 0,993 

l-PVI 0,917 0,843 0,957 0,967 0,936 0,983 0,996 0,992 0,998 

p-PVI 0,872 0,764 0,933 0,853 0,730 0,922 0,978 0,958 0,989 

a-DV 0,857 0,738 0,925 0,882 0,781 0,938 - - - 

l-CV 0,985 0,970 0,992 0,979 0,959 0,989 0,999 0,999 1,000 

p-CV 0,836 0,701 0,913 0,861 0,744 0,926 0,979 0,959 0,989 

c-PT 0,995 0,989 0,997 0,995 0,989 0,997 1,000 0,999 1,000 

c-PE 0,976 0,954 0,988 0,978 0,957 0,989 0,993 0,987 0,997 

l-PV 0,915 0,840 0,956 0,930 0,868 0,964 0,995 0,991 0,998 

a-PV 0,858 0,740 0,925 0,908 0,828 0,952 0,955 0,914 0,977 

(IC 95%: interval de confiança de 95%). 

 

 
As correlações interclasse entre o estudo anatômico e a TCFC e a TCMD 

foram avaliadas com o coeficiente de correlação Spearman (Tabela 4). Houve 

uma correlação positiva significante (p < 0,05) para as dimensões anatômicas da 

largura e profundidade do canal vertebral, da largura dos processos transversos 

e do comprimento do processo espinhoso entre todos os métodos de imagem, e 

para as medidas anatômicas da largura e altura dos pedículos entre os métodos 

TCFC e TCMD. Não foi observada correlação estatística positiva entre o estudo 

anatômico e os dados de imagem para os seguintes parâmetros que incluíram os 
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planaltos vertebrais: a-ACV, a-CCV, a-PCV, l-PVS, p-PVS, l-PVI, p-PVI (Tabela 

4). 

Tabela 4 - Correlações interclasse entre o estudo anatômico, a TCFC e a TCMD, 
avaliadas com o coeficiente de correlação Spearman 

   Inter-CC IC 95% Teste de Correlação de Spearman 

Parâmetro Procedimento  LI LS  TCFC TCMD 

a-ACV TCFC -1,285 -3,452 -,169 r -,211 -,188 

TCMD -1,573 -4,013 -,316 valor-p ,217 ,273 

Global ,466 ,113 ,702 N 36 36 

a-CCV TCFC -1,795 -4,445 -,430 r -,026 -,056 

TCMD -1,330 -3,540 -,192 valor-p ,880 ,747 

Global ,347 -,085 ,636 N 36 36 

a-PCV TCFC ,089 -,775 ,534 r ,168 ,122 

TCMD -,496 -1,916 ,235 valor-p ,326 ,480 

Global ,705 ,509 ,835 N 36 36 

l-PVS TCFC ,188 -,582 ,585 r ,269 ,332 

TCMD ,264 -,435 ,623 valor-p ,113 ,048 

Global ,669 ,450 ,815 N 36 36 

p-PVS TCFC -,116 -1,175 ,429 r ,050 ,156 

TCMD ,027 -,896 ,502 valor-p ,770 ,364 

Global -,292 -1,147 ,280 N 36 36 

l-PVI TCFC ,201 -,557 ,591 r ,200 ,306 

TCMD ,276 -,411 ,629 valor-p ,242 ,069 

Global ,594 ,320 ,776 N 36 36 

p-PVI TCFC -,337 -1,605 ,316 r ,041 ,156 

TCMD ,339 -,288 ,662 valor-p ,810 ,363 

Global -,868 -2,105 -,042 N 36 36 

(LI: limite inferior; LS: limite superior; IC 95%: intervalo de confiança de 
95%). Valores-p significantes estão realçados em negrito. 
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A análise de limites de concordância de Bland-Altman, aplicada para cada 

técnica e a variação de medidas em relação à média e valores máximos de 

desvios-padrão (DP) foi ilustrada nos gráficos do Anexo B. A média e o desvio 

padrão do coeficiente de variação (CV) entre todos os parâmetros e vértebras foi 

de cerca de 7 ± 2 mm (Tabela 5). As diferenças médias entre os leitores foi de 

aproximadamente 0,05 mm, enquanto o desvio padrão mais alto foi observado 

na técnica de TCFC (1,2 mm). A técnica mais precisa foi o estudo anatômico, 

com uma diferença média de 0,05 mm e um DP de 0,151 mm (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Coeficiente de variação (CV) da análise de limites de concordância de 
Bland-Altman, aplicada para cada técnica e variação de medidas em relação à 

média e valores máximos de desvios-padrão (DP) 

Técnica 
CV Diferenças entre os leitores 

Média DP Média DP (média) DP (max) 
TCFC 7,31 1,67 0,10 0,416 1,256 
TCMD 7,69 2,66 0,03 0,405 1,054 
EA 6,45 0,75 0,05 0,151 0,327 

Notas: CV = Coeficiente de variação (mm); DP = desvio padrão; DP (max) = 
valores máximos de desvio padrão; todas as medidas foram fornecidas em 
mm 

 

  



 

 

82 

5.2. Estudo in vitro e ex vivo 

 

As temperaturas medidas durante os ciclos de congelamento-

descongelamento nos modelos in vitro e ex vivo foram apresentadas 

respectivamente nos Gráficos 1 e 2. 

 

Gráfico 1 – Distribuição das temperaturas da sonda de congelamento e dos 
termopares no modelo in vitro em função do tempo 
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Gráfico 2 – Distribuição das temperaturas da sonda de congelamento e 
termopares no modelo ex vivo em função do tempo 

 
 

  

-110 

-100 

-90 

-80 

-70 

-60 

-50 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

0' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (˚
C

) 

Tempo (min) 

Ex vivo 

sonda de congelamento - um ciclo 

termopar a 0.5 cm - um ciclo 

termopar a 1.0 cm - um ciclo 

sonda de congelamento - dois ciclos 

termopar a 0.5 cm - dois ciclos 

termopar a 1.0 cm - dois ciclos 



 

 

84 

A Tabela 6 resumiu as temperaturas mais baixas registradas durante o 

segundo ciclo de congelamento. 

 

Tabela 6 – Menores temperaturas registradas (em ˚C) durante o segundo ciclo de 
congelamento nos modelos in vitro e ex vivo 

Distância 

horizontal 

(cm) 

Distância vertical (cm) 

0,5 1,5 2,5 

A B C A B A B 

0,4 -29 (L) -54 (L) - -15 (C) -51 (L) 2 (C) -12 (C) 

0,5 -23 (L) -34 (L) -30 (L) -7 (C) -30 (L) 1 (C) -10 (C) 

0,6 -15 (C) -25 (L) - 0 (C) -19 (C) 6 (C) -5 (C) 

0,7 -8 (C) -11 (C) 16 5 (C) -12 (C) 13 3 (C) 

0,8 3 (C) -1 (C) - 11 -1 (C) 17 9 

0,9 3 (C) -2 (C) 28 10 3 (C) 16 13 

1,0 7 (C) 11 - 14 13 18 17 

A = modelo in vitro; B = modelo ex vivo embebido em gel de agarose; C = modelo ex vivo 
diretamente aquecido no banho-maria; (L) temperaturas citotóxicas/letais, menores que -20 ˚C e 
após um protocolo duplo de congelamento-descongelamento; (C) temperaturas de resfriamento 
crítico, entre 8 ˚C e -20 ˚C, aferidas em intervalos de distância horizontal de 0,1 cm. 
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As temperaturas do modelo ex vivo foram consistentemente mais baixas 

do que as observadas in vitro, principalmente na porção globosa da bola de gelo 

(Gráficos 3 e 4). O diagrama da Figura 27 ilustrou as isotermas estimadas no 

modelo ex vivo. 

 

Gráfico 3 - Menores temperaturas aferidas no modelo in vitro em função da 
distância do termopar à sonda de congelamento (4 a 10 mm) em cada um dos 

três níveis (0,5 cm; 1,5 cm e 2,5 cm) ao longo do eixo da sonda 
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Gráfico 4 - Menores temperaturas aferidas no modelo ex vivo em função da 
distância do termopar à sonda de congelamento (4 a 10 mm) em cada um dos 

três níveis (0,5 cm; 1,5 cm e 2,5 cm) ao longo do eixo da sonda
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Figura 27 - Diagrama das isotermas estimadas no modelo ex vivo embebido em 
gel de agarose após o segundo ciclo de congelamento-descongelamento 

 

 

5.3. Estudo in vivo 

 

A Tabela 7 resumiu os dados clínicos, radiológicos e patológicos de cada 

procedimento. As temperaturas in vivo dos protocolos únicos ou duplos foram 

apresentadas nos Gráficos 5 e 6. As Figuras 28 a 42 ilustraram os achados 

patológicos à análise de microscopia de luz. As figuras 43 e 44 ilustraram os 

achados à MET. 
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Tabela 7 - Resumo dos dados clínicos, radiológicos e patológicos de cada 
procedimento in vivo 

Caso L1  Complicações T(˚C)6 Tp-Cp7 
(cm) 

Cp-Sc8 
(cm) 

Cp-Cl9 
(cm) 

Dtm10 
(cm) U2 D3 >4 <5 

#1 3 + - - - 29 ,8 ,56 2,3 1,8 
4 + - - - 22 ,7 ,49 2,3 1,6 
5 - + - - 29 1,1 ,46 2,5 1,6 

#2 3 + - - - 28 1,2 ,59 2,5 1,6 
4 - + - - 28 1,4 ,62 2,4 1,9 
5 + - - - 27 1,1 ,61 2,1 1,4 

#3 3 - + - - 24 1,1 ,69 1,7 1,9 
4 - + - - 28 1,1 ,59 1,9 1,8 
5 - + - - 32 1,2 ,56 2,0 1,4 

#4* 3 - + - - 26 1,3 ,49 1,9 1,6 
4 - + + - 29 1,1 ,51 1,8 1,8 
5 - + - - 21 ,9 ,46 1,8 1,6 

#5 3 - + - + 19 ,9 ,42 2,1 1,6 
4 - + - + 17 ,8 ,52 1,7 1,4 
5 - + - - 30 1,0 ,58 1,8 1,6 

#6 3 - + - - 24 ,8 ,51 2,0 1,2 
4 - + - - 25 ,9 ,53 2,1 16 

#7 3 - + - - 22 1,1 ,57 1,9 1,4 
4 - + - - 28 1,1 ,64 2,2 1,4 
5 - + - - 26 1,0 ,53 2,1 1,9 

#8 3 - + - - 29 1,1 ,72 2,0 1,6 
4 + - - - 32 1,3 ,65 1,9 1,4 

Total 22 5 17 1 2  26,26 
(±4,09)** 

1,04 
(±,17)** 

,56 
(±,08)** 

2,07 
(±,25)** 

1,56 
(±,26)** 

(1) L = nível vertebral lombar; (2) U = Protocolo de um ciclo congelamento-descongelamento; (3) D 
= Protocolo de dois ciclos de congelamento-descongelamento; (4) Complicação maior = lesão 
traumática da medula espinhal; (5) Complicação menor = mancar da pata traseira; (6) Menores 
temperaturas do canal vertebral; (7) distâncias dos termopares (Tp) - sonda de congelamento 
(Cp); (8) distâncias da sonda de congelamento (Cp) ao canal vertebral (Sc); (9) distâncias da 
extremidade distal da sonda de congelamento (Cp) até a intersecção ao ponto mais próximo do 
canal vertebral (Cl), (10) Diâmetro transverso máximo da área de ablação (cm) medido nas peças 
macroscópicas; (*) dados excluídos da análise estatística; (**) média (DP). 
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5.3.1. Viabilidade e segurança 

 

 O suíno # 4 foi sacrificado precocemente em virtude de uma complicação 

maior observada durante o procedimento de punção epidural com agulha Tuohy 

18 G e foi excluído da análise estatística radiológica e patológica.  

O padrão de alimentação permaneceu usual, sem perda de apetite e a 

vocalização ou a letargia não foram observadas em nenhum dos suínos. 

O suíno # 5 apresentou complicação menor e mancou sua pata traseira 

direita durante o acompanhamento clínico pós-operatório. Os outros seis animais 

sacrificados não apresentaram sinais de claudicação ou déficit neurológico 

grosseiro, desde o momento da recuperação anestésica até a eutanásia. 

 

5.3.2. Procedimentos de crioablação: avaliações radiológica e térmica 

 

 A média de duração do procedimento de crioablação para cada nível 

vertebral foi de 70 ± 22,7 min (DP) - o tempo foi contado desde o início do 

posicionamento das sondas e agulhas epidurais e revisão por TCFC; foram 

excluídos o tempo anestésico e de preparo antisséptico. 

O posicionamento das sondas de crioablação nos corpos vertebrais pela 

via transpedicular e a injeção epidural de CO2 foi bem-sucedida em todos os 

procedimentos, ambos guiados por fluoroscopia e confirmados por imagens de 

TCFC. 

O posicionamento das agulhas epidurais foram realizados sob orientação 

fluoroscópica e confirmados por imagens de TCFC, tendo havido uma 
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complicação maior decorrente do procedimento de punção epidural (4,5 % do 

total; n = 22). 

Um total de 1.512 medidas de temperaturas in vivo aferidas no canal 

vertebral e na sonda de congelamento foram registradas em banco de dados 

(Gráfico 5). As diferenças comparativas entre as temperaturas das sondas de 

crioablação e os termopares das vértebras congeladas duas vezes (n = 14) 

foram significativamente inferiores (teste t, p < 0,05) durante o segundo ciclo de 

congelamento ativo (Gráfico 6). 

 Os parâmetros de medidas avaliados durante os procedimentos entre os 

grupos de crioablação com protocolos de congelamento único (n = 5) e duplo (n 

= 14) foram comparados e não foram observadas diferenças significantes à 

avaliação com o teste de Mann-Whitney. 

A análise de regressão linear mostrou efeito significativo (R2 = 0,987) 

entre as distâncias Tp-Cp (Coeficiente B: 16,77; Desvio Padrão: 3,77; p < 0,005) 

e Cp-Cl (Coef. 4,21; DP: 1,90; p < 0,041) sobre as temperaturas mais baixas do 

canal vertebral. 
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Gráfico 5 - Temperaturas aferidas no canal vertebral e na sonda de 

congelamento dos modelos in vivo, após um ou dois ciclos de congelamento-
descongelamento 
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Gráfico 6 - Diferenças relativas entre as temperaturas aferidas nas sondas de 
congelamento e nos termopares dos modelos in vivo, após dois ciclos ou um 

ciclo de congelamento 

 
 

O teste de correlação de Pearson entre a distância Cp-Sc e as 

temperaturas mais baixas do canal vertebral foi significante (r = 0,473; n = 19; p 

< 0,041) e a análise do modelo de regressão logística mostrou que o parâmetro 

Cp-Sc foi o mais eficiente para categorizar as temperaturas mais baixas que 19 

˚C (Coef. 4,124; DP: 1,44; p < 0,004; área da curva ROC = 0,912). Os níveis de 

corte para as distâncias Cp-Sc e Cp-Cl estimarem temperaturas abaixo de 19 ˚C 

foram 0,65 cm e 2,35 cm respectivamente (sensibilidade de 0,824 na curva 

ROC). 
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5.3.3. Histologia 

 

A análise macroscópica mostrou zonas de ablação que incluíram os 

pedículos e a parede posterior dos corpos vertebrais. Um trajeto linear e 

escurecido localizado no centro do pedículo foi identificado nas vértebras, em 

correspondência ao dano estrutural mecânico da inserção da agulha vertebral de 

calibre 10 G. A área de ablação foi identificada ao redor, de cor mais clara 

(Figura 28). 

 
Figura 28 - Fatia do corpo vertebral (L3) no nível do eixo da sonda de 
congelamento - estudo macroscópico (suíno #7)  
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A bola de gelo em forma de gota testada nos modelos in vitro e ex vivo e 

aplicada in vivo sobrepôs-se ao pedículo e à metade do corpo vertebral, 

enquanto sua periferia tocou ou ficou bem próxima do canal vertebral (Figura 

29). Esta representação é bidimensional, devendo ser levado em conta que a 

sonda de crioablação produz o resfriamento de maneira volumétrica, sendo esta 

imagem bidimensional correspondente a uma fatia sagital que passa ao longo do 

maior eixo da sonda de crioablação localizada no centro do volume. 

 

 
Figura 29 - Sobreposição da bola de gelo no corpo vertebral: (V) eixo vertical da 
bola de gelo; (H) eixo horizontal; (*) Cp-Sc, menor distância da sonda de 
congelamento ao canal vertebral; (**) Cp-Cl, distância da interseção desta 
medida até a extremidade distal da sonda 
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Figura 30 - Visão panorâmica de fatia da vértebra submetida a crioablação à 
microscopia de luz (HE). Área de crioablação no pedículo e na metade do corpo 
vertebral à esquerda da imagem 
 

 

A análise à microscopia de luz não mostrou células viáveis na zona 

central de crioablação (Figura 31), que incluiu a linha de crescimento com 

células cartilaginosas (Figuras 32 e 33). 
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Figura 31 - Zona central de crioablação à microscopia de luz. Necrose da 
medula óssea e da matriz, após 1 semana de tratamento (HE, 20 x) 
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Figura 32 - Linha de crescimento cartilaginoso na região intacta do corpo 
vertebral, sem modificações estruturais (esquerda). Linha de crescimento na 
zona central de crioablação sem células viáveis (direita) HE, 40 x 
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Figura 33 - Linha de crescimento cartilaginoso na região intacta do corpo 
vertebral, sem modificações estruturais (esquerda). Linha de crescimento na zona 
central de crioablação sem células viáveis (direita) HE, 400 x 
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A zona de transição de crioablação foi caracterizada pelo sinal da borda - 

osteoblastos distribuídos em torno da matriz óssea; e por reação inflamatória, 

ambos na medula óssea da região periférica à área congelada (Figuras 34 e 35). 

A fibrose periosteal foi melhor caracterizada com a coloração tricrômio de 

Masson (Figura 36). 

 

 
Figura 34 - Borda do canal vertebral no nível do pedículo, correspondente à 
periferia da região de ablação (HE, 10 x). Osteoblastos na borda óssea (setas) 
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Figura 35 - Reação osteogênica na zona de transição de crioablação: 
osteoblastos na borda óssea (setas); medula óssea reativa - infiltrado inflamatório 
(*); fibrose periosteal (**) (HE, 20 x) 
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Figura 36 - Periferia da região de crioablação (tricrômio de Masson, 40 x). 
Fibrose periosteal (setas), melhor evidenciada pela coloração específica 
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Diferenças qualitativas entre os grupos de protocolo de congelamento-

descongelamento único ou duplo não foram observadas no tecido ósseo por 

este método de microscopia. Também não foram observadas desmielinização 

focal, edema axonal ou celular, adesões durais ou infiltrado inflamatório nas 

estruturas neurais vizinhas (Figuras 37-42). 

 

 
Figura 37 - Vista panorâmica da medula espinhal com preservação de sua 
arquitetura usual (HE, 10 x) 
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Figura 38 - Neuroglia da medula espinhal preservada. Mesma prancha da figura 
43 (HE, 100 x) 
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Figura 39 - Medula espinhal e emergência da raíz neural com arquitetura 
preservada (HE, 10 x) 
 
 
 

 
Figura 40 - Raíz neural com arquitetura preservada. Detalhe da figura 39 (HE, 
100 x). Axônios preservados, sem sinais de edema ou infiltrado inflamatório  
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Figura 41 - Medula e raíz neural com arquitetura preservada. Detalhe da figura 
39 (HE, 100 x). Axônios preservados, sem sinais de edema ou infiltrado 
inflamatório 
 

 

 
Figura 42 - Conteúdo hemorrágico em pequena quantidade no espaço epidural 
(setas), observado em alguns casos (HE, 15x) 
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Figura 43 - Suíno # 8, L3. Região de ablação do corpo vertebral no plano do eixo 
da sonda de congelamento. Preparação para microscopia eletrônica 
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A área de ablação foi caracterizada de cor mais clara no pedículo e no 

corpo vertebral até o muro posterior do canal vertebral, na análise 

macroscópica da peça preparada para a MET (Figura 43). Foram registrados 

as regiões de osso normal (N); zona de transição (T) da crioablação; da zona 

central de necrose (Ne) da crioablação; da borda óssea do canal vertebral (Sc) 

e dos axônios (Ax) vizinhos à zona de crioablação nas micrografias eletrônicas 

de transmissão, após um ciclo (1st) ou dois ciclos (2nd) de congelamento-

descongelamento. As anormalidades do tecido ósseo e do tecido neural foram 

mais proeminentes na vértebra submetida ao protocolo duplo de 

congelamento-descongelamento. 

Osteoblastos em contato com o osso primário subjacente e com o osso 

mineralizado e áreas extensas de osso mineralizado foram caracterizados no 

osso normal (Figura 44 a, b). A zona de transição (T) caracterizou-se por um 

padrão alterado de osso primário com uma grande área adjacente de células 

acentuadamente desorganizadas, lacunas de osteócitos e canalículos vazios 

na superfície óssea (Figura 44 c, d). Células não-viáveis com volume reduzido 

e resíduos citoplasmáticos foram identificadas entre as trabéculas ósseas 

(Figura 44 e), assim como regiões necróticas com células desorganizadas e 

com matriz óssea subjacente normal (Figura 44 f), na região central de necrose 

óssea por crioablação. Nas regiões ósseas próximas ao canal vertebral foi 

possível identificar fibrilas de colágeno preservado em um ambiente 

desorganizado do espaço epidural, matriz óssea alterada com osso imaturo 

subjacente e osteoblastos preservados próximos a vasos (Figura 44 g, h). A 

avaliação dos axônios vizinhos à região de crioablação mostrou mitocôndrias 
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preservadas e axônios com diferentes padrões de preservação, os maiores 

com ruptura da bainha de mielina (Figura 44 i, j).  
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Figura 44 - MET do osso vertebral normal (N) após um (1st) ou dois (2nd) ciclos 
de congelamento: (a) osteoblasto (Ob); osso primário subjacente (O); osso 
mineralizado (B) (barra – 2 µm); (b) aspecto semelhante a (a) (barra – 2 µm) 
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Figura 44 (continuação) - MET da periferia de crioablação óssea - zona de 
transição (T), após um (1st) ou dois (2nd) ciclos de congelamento: (c) osso 
primário (O); células desorganizadas (C); osso mineralizado (B) (barra – 2 µm); 
(d) lacuna de osteócito (Oc) vazia na superfície óssea e canalículos (cn) (barra – 
5 µm)  
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Figura 44 (continuação) - MET da região central de necrose (Ne) por crioablação 
óssea, após um (1st) ou dois (2nd) ciclos de congelamento: (e) célula não-viável 
(C) com volume reduzido e resíduos citoplasmáticos entre as trabéculas ósseas. 
(f) células desorganizadas (C) com matriz óssea subjacente normal (B) (barra – 
5 µm)   
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Figura 44 (continuação) - MET da região de crioablação óssea próxima ao canal 
vertebral, após um (1st) ou dois (2nd) ciclos de congelamento: (g) fibrilas de 
colágeno preservado (Cl) no espaço epidural desorganizado (barra – 5 µm); (h) 
matriz óssea alterada (B); osso imaturo subjacente (O), osteoblasto (Ob) 
próximo a vaso (V) (barra – 5 µm) 
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Figura 44 (continuação) - MET dos axônios (Ax) vizinhos a região de 
crioablação, após um (1st) ou dois (2nd) ciclos de congelamento: (i) mitocôndrias 
preservadas (M) nos axônios; mielina (m) (barra – 1 µm); (j) mielina preservada 
(m) ou com rotura (d) (barra – 5 µm) 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

6.1. Estudo preliminar anatômico e por imagens de TCFC e TCMD de 

vértebras suínas 

 

Os resultados do estudo anatômico e por imagens acrescentaram 

informações inéditas para a literatura (Tabelas 1-5). Os resultados obtidos 

validaram o método de TCFC como potencialmente útil no planejamento e 

execução dos procedimentos de crioablação vertebral no suíno, in vivo. 

Os estudos anatômicos detalhados da coluna vertebral suína disponíveis 

na literatura são escassos. Um destes estudos avaliou a coluna vertebral torácica 

de suínos e comparou-a com a coluna vertebral humana (Bozkus et al., 2005). 

Outro trabalho comparou vértebras lombares obtidas de suínos com idade entre 

18 e 24 meses e com peso entre 60 e 80 kg com vértebras humanas (Dath et al., 

2007). Ambos os estudos encontraram semelhanças significativas com a coluna 

vertebral humana, sendo o modelo suíno considerado um dos modelos in vivo 

mais adequados para estudos experimentais da coluna vertebral (Sheng et al., 

2010). Desta forma, os dados anatômicos da coluna lombar suína obtidos no 

presente estudo representam um banco de dados relevante para a pesquisa de 

técnicas e desenvolvimento de instrumentais relacionados à cirurgia 

experimental da coluna vertebral. 

Nosso estudo foi realizado em uma amostra de animais jovens (entre três 

e quatro meses), à semelhança do trabalho realizado por Busscher et al. (2010). 

Estes autores compararam os dados de imagens por TCMD da coluna lombar 
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suína com os seus dados anatômicos em suínos jovens (quatro meses de idade) 

e observaram boa concordância nas correlações intraclasse e interclasse entre 

as medidas anatômicas e por imagens de TCMD, à análise estatística. Da 

mesma forma, nosso estudo também demonstrou boa correlação entre o estudo 

anatômico e por TCMD (Tabela 4). Somente os parâmetros que incluíram os 

planaltos vertebrais apresentaram valores médios inferiores no estudo anatômico 

quando comparados às medidas obtidas nos estudos por imagens de TCFC e de 

TCMD, o que foi facilmente explicado pela retirada do tecido cartilaginoso das 

placas de crescimento dos planaltos vertebrais após a aquisição das imagens do 

estudo (Tabela 4). 

As informações relativas à TCFC da coluna lombar suína e a sua 

comparação com as mesmas medidas obtidas à TCMD e ao estudo anatômico 

foram inéditas. Houve boa correlação entre os estudos por imagens de TCFC e 

de TCMD da coluna lombar suína, como demonstrado pelos coeficientes de 

correlação de Spearman (r), assim como houve boa correlação entre os dados 

de TCFC e TCMD e os dados aferidos no estudo anatômico (Tabela 4; Figuras 1-

7). 

A validação da TCFC enquanto método de imagem comparável à TCMD 

ou ao estudo anatômico da coluna lombar suína foi importante ao se considerar 

que a primeira tem algumas vantagens quando comparada à segunda. A dose de 

radiação estimada com a TCFC, por exemplo, chega a ser 15 vezes menor 

quando comparada à TCMD (Schulze et al., 2004; Scarfe et al., 2006). 

Adicionalmente, a TCFC gera uma imagem de muito boa resolução, pois o voxel 

é chamado isométrico. Isto significa que as dimensões do voxel (altura, largura e 

profundidade) são iguais e cada lado do voxel apresenta dimensão 
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submilimétrica. Portanto, em relação à qualidade de imagem, a TCFC tem boa 

nitidez com baixo contraste entre tecidos ósseos e tecidos moles, comparada à 

TCMD (Farman; Scarfe, 2006). 

Os estudos de validação da TCFC volumétrica para análises qualitativas e 

quantitativas em odontologia mostraram uma alta acurácia da imagem da TCFC, 

com boa nitidez (Cevidanes et al., 2005; Hilgers et al., 2005). Além disso, a 

produção de artefatos na presença de materiais metálicos foi bem menos 

significativa na TCFC, em relação à TCMD (Holberg et al., 2005). Este achado 

torna a TCFC um método de imagem promissor em procedimentos percutâneos 

guiados por imagem na coluna vertebral que incluam instrumentais metálicos, 

como no presente estudo em suínos. 

 

6.2. Estudo in vitro e ex vivo 

 

A maioria dos trabalhos de avaliação das isotermas in vitro / ex vivo 

disponíveis na literatura mostra que diversos protocolos de crioablação foram 

desenvolvidos por meio de modelos computacionais ou de simuladores 

submetidos a refrigeração ou à temperatura ambiente (Sandison et al., 1998; 

Berger et al., 2001;  Rewcastle et al., 2001). Em um estudo realizado por 

Popken et al. (2003), por exemplo, a comparação de testes de crioablação 

realizados em simuladores de gelatina (in vitro) ou em ossos corticais (ex vivo) 

na ausência de simulação de temperatura corporal, não demonstrou nenhuma 

diferença estatística significativa entre os simuladores. Em trabalhos que 

avaliaram os efeitos da energia por RF em vértebras suínas, os testes ex vivo 

também foram realizados à temperatura ambiente, com o osso embebido tanto 
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em gelatina (Dupuy et al., 2000) quanto em clara de ovo (Adachi et al., 2008), o 

que pode induzir a erros de interpretação. 

Os efeitos da temperatura corporal (ambiente de 37 ˚C) sobre uma bola 

de gelo formada por uma única sonda de crioablação foram significativos em 

simuladores in vitro feitos com gel de ágar (modelo que simula os tecidos 

moles) submetidos a diferentes faixas de temperatura (temperatura corporal, 

temperatura ambiente ou temperatura refrigerada). Isto é, as temperaturas 

aferidas na bola de gelo no modelo de gel de ágar submetido à temperatura 

ambiente foram inferiores àquelas observadas no modelo submetido à 

temperatura corporal. Este estudo conduzido por Littrup et al. (2009) mostrou 

ainda que a aplicação de múltiplas sondas de congelamento simultâneas 

tornou irrelevante a diferença entre as temperaturas aferidas in vitro nos 

modelos de ágar submetidos à temperatura ambiente e à temperatura corporal. 

Como afirmou Birkenmaier et al. (2010), uma das condições para desenvolver 

um modelo in vitro ideal em ablação térmica é que a temperatura basal do 

ambiente onde o termopar e a sonda de crioablação estejam posicionados seja 

de aproximadamente 37 ˚C. Por estas razões, os modelos do presente estudo 

foram desenvolvidos de maneira a se comparar os efeitos da bola de gelo in 

vitro (modelo A, figuras 8-13) e na coluna vertebral suína (modelos ex vivo B e 

C, figuras 14-19). Todos os modelos foram imersos em banho-maria, com o 

objetivo de mimetizar as condições da temperatura corporal (Figura 20). 

O efeito de “perda de resfriamento” causado pela água em banho-maria 

diretamente sobre o tecido ósseo (modelo C) resultou em uma dissipação mais 

rápida do frio dentro da bola de gelo e subestimou a distribuição de 

temperaturas nas isotermas, como descrito em outros trabalhos (Littrup et al, 
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2009). A presença do gel de agarose envolvendo o tecido ósseo mostrou ser 

importante para evitar esta perda direta de temperatura. 

A comparação dos resultados das medidas de temperaturas nos 

modelos in vitro (modelo A) e ex vivo (modelo B) do presente estudo 

evidenciou diferenças significativas sob simulação do ambiente térmico 

corporal. O aquecimento contínuo do gel de agarose pelo banho-maria induziu 

um menor resfriamento sobre a pequena bola de gelo formada pelo protocolo 

de curta duração (dois minutos de congelamento) em uma única sonda de 

crioablação. Este menor resfriamento tornou-se evidente quando os resultados 

de ambos os modelos (A e B) foram comparados (Tabela 6; Gráficos 1-4; 

Figura 27): as temperaturas no modelo ex vivo – osso com gel de agarose, 

foram mais baixas (isotermas letais mais amplas e isotermas com temperaturas 

persistentemente baixas) do que as temperaturas observadas no modelo in 

vitro. Estas diferenças foram interpretadas como uma habilidade do tecido 

ósseo em reter o frio. 

É razoável admitir que a avaliação das isotermas produzidas em uma 

bola de gelo decorrente de um protocolo de crioablação de curta duração tenha 

resultados variáveis, a depender da metodologia utilizada. A imersão do 

simulador no banho-maria pode ter efeito significativo sobre um volume de gelo 

menor, secundário a um protocolo mais curto de congelamento. Isto é, o efeito 

opositor do ambiente aquecido deve ser maior, quanto menor o volume de gelo 

produzido, ao ponto de os valores das temperaturas aferidas serem menores 

do que em um protocolo de congelamento de maior duração. Admite-se que 

um mesmo protocolo de curta duração sofra menos influência do ambiente 

aquecido caso a bola de gelo seja gerada dentro de um tecido mais compacto 
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do que o gel de agarose - como o osso, por exemplo. Portanto, o modelo 

simulador em crioablação óssea mais adequado parece ser o osso embebido 

no gel de agarose, submetido a banho-maria. Este meio de gelatina deve estar 

em um estado sólido suficiente para não se desfazer à temperatura de 37 ˚C, 

(o gel de agarose atende a esse requisito). De acordo com Hinshaw et al. 

(2010 a, b), diversos fatores influenciam os resultados de uma crioablação. As 

características inerentes do tecido a ser tratado (tecidos moles como pulmão, 

fígado, rim ou tecidos ósseos) ou as características do protocolo de crioablação 

a ser escolhido são, por exemplo, algumas das variáveis que influenciam no 

resultado do tratamento de tumores por congelamento. 

Os resultados observados em modelos simuladores de crioablação in 

vitro ou ex vivo devem sempre ser interpretados com cautela, visto que a 

interpretação isolada das aferições in vitro e ex vivo fica enfraquecida se não 

houver comparação com os dados de temperaturas adquiridos em um modelo 

in vivo. Mesmo assim, os testes in vitro e ex vivo do presente trabalho foram 

úteis por fornecer as isotermas estimadas do protocolo de dois minutos de 

congelamento e serviram como referências para o planejamento do estudo de 

crioablação in vivo. 

 

 

6.3. Estudo in vivo 

 

As 22 crioablações vertebrais realizadas em oito suínos tiveram o objetivo 

de aumentar o número de procedimentos e avaliar o grau de tolerância e 

segurança da técnica no grupo estudado. A média de 2,75 procedimentos por 
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suíno (três crioablações em seis suínos e duas crioablações em dois suínos) foi 

acompanhada de boa tolerância aos procedimentos (Tabela 7). 

 

 

6.3.1. Aspectos radiológicos e técnicos do procedimento de crioablação 

 

 Os suínos conduzidos para a sala de procedimentos após sedação pré-

anestésica foram submetidos a rotinas parametrizadas e homogêneas de 

procedimentos anestésicos, de tal maneira que os cuidados com os suínos não 

influenciaram nos resultados clínicos - incluindo o aquecimento corporal e a 

monitorização dos parâmetros vitais, realizados pela equipe médico-veterinária 

(Figura 21). 

 A introdução das agulhas de vertebroplastia e das sondas de 

congelamento no corpo vertebral foram feitas sob orientação por fluoroscopia, 

utilizando-se a técnica de vertebroplastia percutânea realizada em seres 

humanos (Gangi et al., 1998; Gangi et al., 2003). Esta metodologia foi adaptada 

à anatomia vertebral suína, sem intercorrências (Figura 22). O estudo anatômico 

preliminar que precedeu o estudo in vivo permitiu uma revisão apropriada da 

anatomia da coluna lombar suína pelo autor principal do estudo. 

A TCFC aliada à fluoroscopia forneceu imagens de boa qualidade e 

nitidez durante os procedimentos de introdução das agulhas de vertebroplastia e 

das sondas de congelamento (Figura 23). A TCFC tem sido utilizada em diversos 

procedimentos não-vasculares como biópsias de lesões pulmonares e de lesões 

ósseas, em muitos casos com resultados comparáveis às biópsias guiadas por 

TCMD (Lee et al., 2014; Tselikas et al., 2014). As imagens de TCMD fornecem 
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condições adequadas para a visibilização da bola de gelo durante o 

procedimento de crioablação nos tecidos moles ou nas lesões osteolíticas. 

Porém, a identificação do gelo durante o processo de congelamento nos tecidos 

ósseos íntegros ou escleróticos não é possível (Sabharwal et al., 2009; Freitas et 

al., 2011). Também não foi possível a identificação do gelo nas imagens de 

TCFC das vértebras durante os procedimentos de crioablação, no presente 

estudo. 

Na atualidade, um método de imagem capaz de demonstrar a formação 

do gelo nas estruturas ósseas íntegras é a RM. Também é possível realizar a 

termometria da região congelada e de sua vizinhança, por meio das imagens de 

RM (Ahrar; Stafford, 2011). A maior limitação da crioablação percutânea de 

tumores guiada por RM é a baixa disponibilidade de equipamentos adequados à 

realização de procedimentos que exigem fluoroscopia e precisão espacial em 

tempo real e materiais compatíveis com o ambiente de RM, o que resulta no 

elevado custo dos materiais. Por esta razão, justifica-se a pesquisa e a utilização 

de outros métodos de orientação por imagem alternativos para esta finalidade, 

tais como a TCMD e a TCFC. 

Habitualmente a TCMD tem sido o método de escolha para a orientação 

de procedimentos ablativos de tumores por congelamento na prática clínica, 

sobretudo quando envolvem o tratamento de lesões ósseas. Nos casos em que a 

visibilização da bola de gelo não é possível, como nos tecidos ósseos íntegros 

ou escleróticos submetidos ao congelamento, a utilização de termopares tem 

papel fundamental junto a estruturas importantes como a medula espinhal e os 

nervos periféricos que estejam próximo à região a ser congelada (Buy, 2009; 

Sabharwal, 2009; Freitas, 2011). Apesar da bola de gelo formada dentro do osso 
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normal ou esclerótico não ser visibilizada diretamente pelas imagens de TCMD 

ou de TCFC, sua expansão pode ser controlada desde que se conheça as 

dimensões da bola de gelo em função do tempo de congelamento e da estrutura 

em que ela é formada (protocolo de congelamento-descongelamento) (Figura 11; 

Gráfico 2), assim como pela indicação da temperatura obtida por termopares 

inseridos na sua vizinhança (Gráfico 5). 

A avaliação dos parâmetros de distância entre os termopares e as sondas 

de crioablação no estudo in vivo permitiu estabelecer um critério de proteção 

adicional durante a técnica de crioablação vertebral experimental, por meio da 

análise estatística. A distância entre a sonda de crioablação e o canal vertebral 

(parâmetro Cp-Sc, Figura 29) aferida em todos os procedimentos realizados e a 

comparação com as temperaturas registradas no canal vertebral durante os 

procedimentos permitiu o cálculo de uma distância mínima de segurança entre a 

sonda de crioablação e o canal vertebral, na qual a lesão neuronal teria menor 

probabilidade de ocorrer. Para efeito de segurança, esta distância foi 

estabelecida considerando-se a temperatura de 19 ˚C no canal vertebral como a 

temperatura de segurança - acima do valor de referência de 8 ˚C, considerado 

neurotóxico. O valor de distância mínima entre a sonda de congelamento e o 

canal vertebral encontrado no modelo experimental suíno foi menor do que o 

recomendado nos estudos clínicos. Exclusivamente neste estudo experimental, a 

distância considerada segura foi de 0,65 cm entre a sonda de congelamento e o 

canal vertebral no nível do pedículo. Para efeito de comparação, os estudos 

clínicos reforçam a importância de manter uma distância mínima de 1,0 cm entre 

a região de ablação e o canal vertebral (Callstrom et al., 2013). A interpretação 

desta distância mínima como critério de segurança para o estudo experimental 
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levou em consideração o conhecimento prévio da forma da bola de gelo 

produzida pelo protocolo desenvolvido neste estudo (dois minutos de 

congelamento) e as isotermas calculadas nas avaliações in vitro e ex vivo. 

Portanto, a impossibilidade do controle da temperatura da região 

congelada e de sua vizinhança por meio das imagens de TCFC foi superada pela 

dosimetria de temperatura (Gráfico 2), com o auxílio de termopares inseridos no 

canal vertebral durante os procedimentos (Figura 23). A dosimetria da 

temperatura do presente estudo caracterizou-se por quatro etapas, conforme 

descrito por Baust, et al. (2014): 

1. a medida do gradiente térmico ao longo das bolas de gelo geradas nos 

modelos in vitro e ex vivo foi obtida sob um ambiente de temperatura 

corporal (Littrup et al., 2009, Birkenmaier et al., 2010). 

2. a ablação do tecido ósseo dentre um limite isotérmico pré-determinado foi 

confirmada após dois minutos de congelamento, de acordo com o 

conceito de que um intervalo de congelamento de um minuto ou mais 

destrói os tecidos de uma maneira bem sucedida. De fato, a morte celular 

expressiva após um ciclo de congelamento foi demonstrada previamente 

em estudos experimentais, em modelos in vitro (Tatsunani et al., 1996) ou 

in vivo em tecidos moles (Campbell et al., 1998). 

3. a variação do protocolo de congelamento-descongelamento: foi aplicada 

uma fase de descongelamento quatro vezes mais longa do que o 

congelamento, que resultou em um descongelamento lento e completo, 

preenchendo o pré-requisito de uma técnica de crioablação ideal (Baust et 

al., 2014). Mesmo com um tempo de descongelamento quatro vezes 

maior, as temperaturas estatisticamente mais frias foram aferidas no canal 
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vertebral ao longo do segundo ciclo de congelamento (Gráfico 6), 

reforçando a hipótese do tecido ósseo conservar o frio por tempo mais 

prolongado. 

4. as diferentes taxas de resfriamento e descongelamento ao longo da 

geometria da bola de gelo foram confirmadas pelo estudo ex vivo 

(Gráficos 1-4; Figura 27). 

 

As temperaturas aferidas no canal vertebral a um centímetro de distância 

da sonda de congelamento durante a crioablação in vivo foram mais elevadas do 

que as temperaturas aferidas na mesma distância e altura nos modelos ex vivo 

imersos em gel de agarose (Gráficos 2 e 5). As limitações metodológicas 

intrínsecas dos estudos in vitro e ex vivo, como por exemplo, não reproduzir a 

perfusão capilar, a interrupção da perfusão pelo congelamento e a restauração 

capilar durante a fase de descongelamento, além do aquecimento local causado 

pelos vasos epidurais e pelo fluxo do líquido cefalorraquidiano no modelo in vivo 

(“cold-sink effect”) podem ter contribuído para a observação destas diferenças 

(Littrup et al., 2009; Birkenmaier et al., 2010). A injeção epidural de CO2 também 

pode ter tido influência na observação destes resultados. 

Este trabalho foi o primeiro estudo experimental que utilizou a infusão do 

CO2 no espaço epidural com o intuito de proteger as raízes e a medula espinhal 

dos efeitos da ablação vertebral. A proteção de nervos periféricos pela injeção 

perineural de CO2 já havia sido demonstrada durante a ablação experimental de 

músculos da coxa de coelhos (Lee et al., 2008) e a associação de termopares 

com a infusão de salina resfriada ou de CO2 tem sido utilizados na prática clínica 
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como medidas auxiliares para minimizar os riscos de lesões neurais em ablações 

de lesões vertebrais (Buy et al., 2006; Buy et al., 2009; Nakatsuka et al., 2009). 

No presente estudo, o CO2 foi injetado no espaço epidural sob baixa 

pressão e sua difusão ocorreu ao longo do espaço epidural e raízes neurais. 

Esta dispersão do CO2 merece duas observações: a primeira, de que a difusão 

epidural do CO2 ocorre sob baixa pressão e tem portanto pouca influência no 

risco de compressão medular; a segunda, de que a sua capacidade de absorção 

e eliminação pelo organismo vivo também é uma qualidade favorável à sua 

utilização em procedimentos ablativos. No entanto, sua difusão errática torna 

difícil a mensuração do volume recomendado para injeção em cada 

procedimento realizado. A aferição e influência de cada um destes fatores não foi 

objeto específico de estudo no presente trabalho. 

A introdução das agulhas 22 G para injeção do CO2 e agulhas Tuohy para 

passagem dos termopares - ambas no espaço epidural, em cada nível vertebral 

submetido ao congelamento, foi realizada sob orientação fluoroscópica (Figuras 

23a e 23b) e confirmadas por aquisição de imagens de TCFC (Figuras 23c). O 

CO2 epidural foi facilmente identificado nas imagens reformatadas (Figura 23d). 

Por sua vez, a TCFC foi utilizada para confirmar as distâncias da sonda de 

congelamento em relação ao canal vertebral e aos termopares (Figura 23e-f). A 

introdução de agulhas no espaço epidural é um procedimento com risco e requer 

muito cautela. Habitualmente, quando este procedimento é realizado na prática 

clínica da Radiologia Intervencionista, é feito sob orientação por imagens de 

TCMD, pois esta técnica fornece precisão suficiente para que os profissionais 

devidamente habilitados e treinados o executem com segurança, evitando os 

riscos de punção inadvertida das estruturas neurais do canal vertebral. 
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Novamente, o reconhecimento das estruturas anatômicas por imagem é 

fundamental para a execução dos procedimentos. Ao se utilizar o equipamento 

de fluoroscopia com reconstruções de imagens por TCFC para introdução e 

confirmação do posicionamento das agulhas no espaço epidural, assim como na 

vértebra suína, com baixas taxas de complicações, foi possível demonstrar que a 

crioablação vertebral guiada por TCFC é exequível em suínos. 

 

 

6.3.2. Aspectos clínicos e correlação histopatológica 

 

Os suínos apresentaram ótima recuperação anestésica e comportamento 

normal em relação aos padrões de alimentação, vocalização e sono durante o 

período de observação pós-procedimento até o momento da eutanásia, a 

exceção de um suíno que apresentou uma complicação maior durante um 

procedimento (4,5 %, n = 22 procedimentos), a ser comentada mais adiante 

(Tabela 7). Os resultados observados nos suínos durante o período de 

observação correspondem à percepção de boa tolerância à crioablação 

percutânea de lesões ósseas observada em estudos clínicos (Thacker et al., 

2011). Os achados clínicos observados neste estudo experimental também 

tiveram boa correlação com as análises histopatológicas macroscópicas (Figuras 

24-26 e 28) e de microscopia de luz (Figuras 30-41). 

A análise de microscopia de luz mostrou as alterações esperadas durante 

a crioablação de tecidos ósseos (Gage et al., 2009). Houve maior concentração 

de necrose óssea na região central de ablação, sobretudo na região 

correspondente à zona bulbar da bola de gelo, localizada no corpo vertebral 
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suíno (Figuras 31-33). As regiões periféricas apresentaram hiperreatividade da 

medula óssea, com aumento de infiltrado celular inflamatório e reação 

osteogênica (Figuras 34-35). A borda inflamatória correspondente à periferia da 

bola de gelo foi identificada junto ao canal vertebral ou próxima deste nos 

estudos macro e microscópicos (Figuras 28; 34 e 35). Algum grau de fibrose 

reativa pode ser observada na região periférica seis dias após o congelamento 

(Figura 36). 

A bola de gelo produzida pelo protocolo de dois minutos de congelamento 

assumiu uma forma de gota (Figura 27), conforme previamente descrito por 

Saliken et al. (1995). No modelo ex vivo (tecido ósseo embebido em gel de 

agarose) foram observadas temperaturas potencialmente nocivas ao tecido 

neural (Figura 27 e Tabela 6). No estudo in vivo, a periferia da bola de gelo tocou 

ou esteve muito próxima do canal vertebral na grande maioria dos casos (Figuras 

28 a 30). Somente um suíno (12,5 %, n = 8) apresentou uma complicação menor 

(o sintoma de mancar na pata traseira), embora nenhuma lesão neural tenha 

sido observada no estudo histopatológico à microscopia de luz (Tabela 7, Figuras 

37 a 42). 

O único suíno (caso # 8) submetido a estudo por MET (Figuras 43 e 44) 

não apresentou déficit neurológico clinicamente detectável, embora tenha sido 

identificada desmielinização axonal no referido estudo (Figuras 44 i, j). 

Dependendo da intensidade de exposição ao frio, a isquemia sobre fibras 

mielinizadas maiores pode originar a neurapraxia – uma lesão de primeiro grau 

na qual a perda funcional transitória não está relacionada a perda da 

continuidade do nervo (Sunderland, 1968). Como os achados de lesão axonal 

podem ser variáveis em um mesmo caso e clinicamente silentes, seria 
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admissível esperar a ocorrência de lesões axonais em graus variados nos 

demais suínos que foram submetidos ao estudo por microscopia de luz e nos 

quais nenhuma alteração fora evidenciada por esta técnica. O presente estudo 

demonstrou que a MET desempenhou um papel importante na detecção das 

lesões de primeiro grau, clinicamente não evidentes. A microscopia eletrônica de 

transmissão não foi realizada em estudos semelhantes disponíveis na literatura 

que envolveram a ablação térmica vertebral e este foi o primeiro estudo a 

demonstrar tais achados. 

 

 

6.3.3. Complicações 

 

 Uma única complicação maior foi observada em um procedimento (4,5 %, 

n = 22) em um suíno (12,5 %, n = 8) e foi decorrente de punção medular 

traumática inadvertida durante introdução do termopar no espaço epidural no 

nível L4 (Caso # 4, Tabela 7). Esta é uma complicação evitável em 

procedimentos vertebrais realizados na prática clínica, sobretudo se a TCMD é 

utilizada como método de orientação de imagem. 

Dois fatores podem ser atribuídos à complicação maior observada neste 

estudo experimental: o primeiro foi a utilização da fluoroscopia como método 

utilizado para a introdução da agulha no espaço epidural. O processo de 

introdução das agulhas deve ser cuidadoso e checado a cada movimento, pois 

as distâncias a serem percorridas pela agulha para um posicionamento correto 

são subcentimétricas, da ordem de 0,2 a 0,3 cm. A precisão requerida pode ser 

confirmada pelas imagens de TCFC, que é bem mais demorada quando se está 
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habituado a trabalhar com a TCMD como método de orientação de 

procedimentos na coluna vertebral. Ao se utilizar a TCFC, maior cautela deve ser 

utilizada na movimentação do instrumental, comparativamente a procedimentos 

guiados por TCMD. O segundo fator foi anatômico - o canal vertebral suíno é 

estreito, o que resulta em um acesso difícil para instrumentação por agulhas, 

diferente da coluna vertebral lombar humana (Dath et al., 2007). Adicionalmente, 

a medula espinhal humana termina entre as vértebras T12 e L1 e, abaixo destes 

níveis o canal vertebral é ocupado pela cauda equina. A medula espinhal suína é 

identificada até as vértebras L6-S1, o que representa um risco considerável de 

sequela durante a instrumentação do canal vertebral lombar suíno (Swindle, 

2007). Portanto, a manipulação do espaço epidural lombar suíno é bem mais 

sujeita a riscos de complicações iatrogênicas - como o trauma raquimedular, 

comparativamente à coluna lombar humana. A evolução tecnológica poderá 

disponibilizar equipamentos de TCFC que permitam a aquisição de imagens com 

a rapidez e definição cada vez mais próximas da TCMD, em um futuro próximo, 

tornando a TCFC um método com segurança semelhante à TCMD e, ao mesmo 

tempo, com menor exposição à radiação ionizante. 

A complicação menor observada em um animal (12,5 %, n = 8) – um 

porco que mancou a pata traseira direita (caso # 5 – Tabela 7), não teve achados 

correspondentes à análise de microscopia de luz. Embora este caso não tenha 

sido submetido à análise ultraestrutural, a neurapraxia pode ter ocorrido. Esta 

alteração poderia não ser detectada à microscopia de luz e sua resolução dar-se-

ia em algumas semanas (quatro a seis semanas). Para que fosse possível 

demonstrar a recuperação da marcha secundária a uma lesão neural de primeiro 

grau, seria necessário um tempo de observação maior que seis dias. 
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A presença de conteúdo hemorrágico em pequena quantidade no espaço 

epidural de alguns casos, inclusive no suíno # 5 (Figura 42) foi sugerida como 

potencialmente secundária à manipulação das agulhas nos espaços epidurais. 

Um processo inflamatório discreto e decorrente da reparação do sangramento 

também poderia ser uma das hipóteses para explicar a complicação menor 

observada neste caso. A eutanásia e a análise histopatológica foram realizadas 

em uma semana, o que representou um tempo muito curto para uma eventual 

recuperação clínica do suíno em questão. 

Levando-se em conta a proximidade da bola de gelo formada no corpo 

vertebral com as estruturas neurais vizinhas, a instrumentação do espaço 

epidural em 22 procedimentos realizados e o uso inédito da TCFC para esta 

finalidade, as taxas de complicações maior (4,5 %, n = 22 / 12,5 %, n = 8) e 

menor (12,5 %, n = 8) foram razoavelmente baixas. Não foram observadas 

outras complicações, conforme as diretrizes clínicas disponíveis na literatura e 

estabelecidas para ablação de tumores ósseos (Callstrom et al., 2009).  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

7.1. Estudo anatômico preliminar e por imagens 

 

 Apesar das pequenas dimensões das estruturas avaliadas na coluna 

vertebral, os métodos de imagem TCFC e TCMD foram comparáveis e podem 

ser úteis para o estudo de colunas vertebrais suínas em modelos experimentais 

na maioria dos parâmetros avaliados, enquanto a análise multivariada não 

mostrou diferenças significativas entre os leitores. Estas técnicas de imagem 

podem ser úteis quanto a coluna vertebral suína for estudada em modelos 

experimentais. 

A avaliação anatômica das colunas vertebrais por TCFC no estudo atual 

forneceu um banco de dados de imagem para facilitar o desenvolvimento de 

novas tecnologias no campo da pesquisa experimental na coluna vertebral. A 

preocupação de utilizar-se a menor quantidade de radiação ionizante possível 

em procedimentos diagnósticos e terapêuticos justifica a inovação na pesquisa 

científica que envolva métodos de imagem como a TCFC, potencialmente 

alternativa à TCMD. 

 

 

7.2. Estudos in vitro, ex vivo e in vivo 

 

Algumas limitações do estudo podem ser relacionadas. A definição do 

período de seguimento clínico após os procedimentos foi baseada no tempo 

mínimo suficiente para a detecção adequada das alterações secundárias ao 
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congelamento durante o estudo histopatológico e, portanto, o período de uma 

semana foi escolhido. Um período maior que este acarretaria em aumento do 

custo dos experimentos. Porém, uma eventual regeneração neural poderia ter 

sido observada no único caso que apresentou a complicação menor, caso o 

período de seguimento clínico fosse mais prolongado. 

A avaliação experimental dos efeitos da crioablação em tecidos 

metastáticos de suínos poderia trazer resultados diferentes e poderia simular 

idealmente os resultados da prática clínica. No entanto, modelos animais de 

grande porte com metástases vertebrais não são disponíveis e, portanto, os 

testes de crioablação foram realizados em vértebras não-patológicas. 

A ausência de um grupo controle sem proteção epidural com o CO2 foi 

uma questão ética discutida durante o desenho do estudo. A opção de não se 

constituir um grupo controle sem proteção pelo CO2 epidural deveu-se ao risco 

de expor deliberadamente os suínos a um índice mais elevado de 

complicações neurais, reconhecendo-se que esta técnica é um fator 

sabidamente protetor das estruturas neurais. 

As isotermas adquiridas no modelo experimental ex vivo em gel de 

agarose não devem ser utilizadas isoladamente como referência para 

crioablação vertebral experimental suína. A combinação de alguns fatores 

resultaram em baixas taxas de complicações no grupo de animais incluídos 

neste estudo. Dentre estes fatores, podem ser relacionados: 1) um protocolo de 

congelamento de dois minutos de duração que adaptou o tamanho da bola de 

gelo às dimensões da vértebra suína; 2) a vigilância da temperatura do canal 

vertebral; 3) a injeção epidural de CO2; 4) a proteção natural do fluxo 

sanguíneo das estruturas vasculares epidurais e do fluxo do líquido 
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cefalorraquidiano; 5) o posicionamento adequado da sonda de congelamento 

no corpo vertebral. 

Para realizar a crioablação vertebral experimental em suínos próxima a 

nervos, uma técnica cuidadosa requer controle estrito da temperatura, medidas 

protetoras e um método de imagem que permita a adequada visibilização do 

instrumental utilizado e do CO2 epidural. A análise histopatológica pela 

microscopia de luz revela as principais alterações induzidas nos tecidos ósseos 

e perineurais. A análise ultraestrutural revela potencialmente a desmielinização 

precoce e deveria ser recomendada em estudos adicionais de crioablação 

vertebral em suínos. 
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8. CONCLUSÕES 

 

1. O presente estudo permitiu a criação de um modelo experimental suíno 

de crioablação vertebral. 

 

2. As medidas aferidas nas imagens de TCFC da coluna vertebral suína 

foram comparáveis às mesmas medidas feitas com TCMD e com as 

medidas anatômicas. 

 

3. Um novo protocolo de crioablação adaptável às dimensões da vértebra 

suína foi testado e validado in vitro, ex vivo e in vivo. 

 

4. As temperaturas medidas na bola de gelo formada por este novo 

protocolo, in vitro, ex vivo e in vivo, foram mapeadas. 

 

5. A TCFC foi eficaz ao demonstrar tanto o posicionamento das agulhas 

durante os procedimentos de crioablação vertebral quanto a presença 

do CO2 no espaço epidural. 

 

6. Foi possível determinar por meio de análise clínica e histopatológica que 

a crioablação vertebral foi segura e eficaz no modelo experimental suíno 

desenvolvido neste trabalho. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo A: Carta de Aprovação do Comitê de Ética 

 

  

 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina  
e-mail: cep.fmusp@hcnet.usp.br  

                               

 A CEUA do Comitê de Ética em Pesquisa da  Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo, em sessão de 22/06/2011, APROVOU o Protocolo de 

Pesquisa nº 239/11 intitulado:   “EFEITO TÉRMICO PROTETOR DO GÁS 

CARBÔNICO SOBRE A MEDULA ESPINHAL DE MODELOS SUÍNOS 

TRATADOS POR CRIOABLAÇÃO PERCUTÂNEA VERTEBRAL GUIADA POR 

FLUOROSCOPIA/TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: CORRELAÇÃO 

RADIOLÓGICO-ANATOMOPATOLÓGICA.” que utilizará 8 animais da espécie Sus 

domesticus, apresentado pelo Departamento de RADIOLOGIA E ONCOLOGIA 

 Cabe ao pesquisador elaborar e apresentar ao CEP-FMUSP, o 

relatório final sobre a pesquisa, (Lei Procedimentos para o Uso Científico de Animais - Lei 

Nº 11.794 -8 de outubro de 2008). 

 

Pesquisador (a) Responsável: José Guilherme Mendes Pereira Caldas 

Pesquisador (a) Executante: Ricardo Miguel Costa de Freitas 

 

     CEP-FMUSP, 27 de Junho de 2011. 

 

 
   Dr. Eduardo Pompeu     

       Coordenador 
     Comissão de Ética no Uso de Animais 

 

 

 
Prof. Dr. Roger Chammas 
         Coordenador 
Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo B: Gráficos Bland-Altman 

 
Parâmetro 1 – Altura anterior do corpo vertebral (a-ACV). Análise comparativa 
dos parâmetros dos estudos anatômico (EA, verde) e de imagem (TCMD, 
vermelho e TCFC, preto) da coluna vertebral lombar suína, por parâmetro e 
vértebra 
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Parâmetro 2 – Altura central do corpo vertebral (a-CCV). Análise comparativa 
dos parâmetros dos estudos anatômico (EA, verde) e de imagem (TCMD, 
vermelho e TCFC, preto) da coluna vertebral lombar suína, por parâmetro e 
vértebra 
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Parâmetro 3 – Altura posterior do corpo vertebral (a-PCV). Análise comparativa 
dos parâmetros dos estudos anatômico (EA, verde) e de imagem (TCMD, 
vermelho e TCFC, preto) da coluna vertebral lombar suína, por parâmetro e 
vértebra 
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Parâmetro 4 – largura do planalto vertebral superior (l-PVS). Análise comparativa 
dos parâmetros dos estudos anatômico (EA, verde) e de imagem (TCMD, 
vermelho e TCFC, preto) da coluna vertebral lombar suína, por parâmetro e 
vértebra 
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Parâmetro 5 – Largura do planalto vertebral inferior (l-PVI). Análise comparativa 
dos parâmetros dos estudos anatômico (EA, verde) e de imagem (TCMD, 
vermelho e TCFC, preto) da coluna vertebral lombar suína, por parâmetro e 
vértebra 

  
 

  

●

●

●

●

●

●

11.5 12.5 13.5 14.5

−2
−1

0
1

2

Média:L=1

D
ife
re
nç
a

●

●

●

●

●

●

12.0 13.0 14.0

−2
−1

0
1

2

Média:L=2

D
ife
re
nç
a

●

●
●

●
●

●

11.5 12.5 13.5

−2
−1

0
1

2

Média:L=3

D
ife
re
nç
a

●

●

●

● ●

●

11.5 12.5 13.5

−2
−1

0
1

2

Média:L=4

D
ife
re
nç
a

●
●

●
●

●●

11.0 12.0 13.0 14.0

−2
−1

0
1

2

Média:L=5

D
ife
re
nç
a

●

●

●

●

●

●

10.5 11.5 12.5 13.5

−2
−1

0
1

2

Média:L=6

D
ife
re
nç
a



 

 

141 

Parâmetro 6 – Profundidade do planalto vertebral superior (p-PVS). Análise 
comparativa dos parâmetros dos estudos anatômico (EA, verde) e de imagem 
(TCMD, vermelho e TCFC, preto) da coluna vertebral lombar suína, por 
parâmetro e vértebra 
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Parâmetro 7 – Profundidade do planalto vertebral inferior (p-PVI). Análise 
comparativa dos parâmetros dos estudos anatômico (EA, verde) e de imagem 
(TCMD, vermelho e TCFC, preto) da coluna vertebral lombar suína, por 
parâmetro e vértebra 
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Parâmetro 8 – Altura do disco vertebral (a-DV). Análise comparativa dos 
parâmetros dos estudos anatômico (EA, verde) e de imagem (TCMD, vermelho e 
TCFC, preto) da coluna vertebral lombar suína, por parâmetro e vértebra 
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Parâmetro 9 – Largura do canal vertebral (l-CV). Análise comparativa dos 
parâmetros dos estudos anatômico (EA, verde) e de imagem (TCMD, vermelho e 
TCFC, preto) da coluna vertebral lombar suína, por parâmetro e vértebra 
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Parâmetro 10 – Profundidade do canal vertebral (p-CV). Análise comparativa 
dos parâmetros dos estudos anatômico (EA, verde) e de imagem (TCMD, 
vermelho e TCFC, preto) da coluna vertebral lombar suína, por parâmetro e 
vértebra 
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Parâmetro 11 – Comprimento do processo transverso (c-PT). Análise 
comparativa dos parâmetros dos estudos anatômico (EA, verde) e de imagem 
(TCMD, vermelho e TCFC, preto) da coluna vertebral lombar suína, por 
parâmetro e vértebra 
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Parâmetro 12 – Comprimento do processo espinhoso (c-PE). Análise 
comparativa dos parâmetros dos estudos anatômico (EA, verde) e de imagem 
(TCMD, vermelho e TCFC, preto) da coluna vertebral lombar suína, por 
parâmetro e vértebra 
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Parâmetro 13 – Largura do pedículo vertebral direito (l-PVd). Análise 
comparativa dos parâmetros dos estudos anatômico (EA, verde) e de imagem 
(TCMD, vermelho e TCFC, preto) da coluna vertebral lombar suína, por 
parâmetro e vértebra 
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Parâmetro 14 – Largura do pedículo vertebral esquerdo (l-PVe). Análise 
comparativa dos parâmetros dos estudos anatômico (EA, verde) e de imagem 
(TCMD, vermelho e TCFC, preto) da coluna vertebral lombar suína, por 
parâmetro e vértebra 
 

 

 

  

●

●
●

●
●

●

7.5 8.0 8.5 9.0 9.5

−2
−1

0
1

2

Média:L=1

D
ife
re
nç
a

●

●
●

●

●

●

7.5 8.0 8.5 9.0 9.5

−2
−1

0
1

2

Média:L=2

D
ife
re
nç
a

●

●
●

●

●
●

7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5

−2
−1

0
1

2

Média:L=3

D
ife
re
nç
a

●

●

●

●

●

●

7.0 8.0 9.0

−2
−1

0
1

2

Média:L=4

D
ife
re
nç
a

●

●
● ●

●●

6.5 7.0 7.5 8.0 8.5

−2
−1

0
1

2

Média:L=5

D
ife
re
nç
a

●

●
● ●●●

7.0 7.5 8.0 8.5

−2
−1

0
1

2

Média:L=6

D
ife
re
nç
a



 

 

150 

Parâmetro 15 – Altura do pedículo vertebral direito (a-PVd). Análise comparativa 
dos parâmetros dos estudos anatômico (EA, verde) e de imagem (TCMD, 
vermelho e TCFC, preto) da coluna vertebral lombar suína, por parâmetro e 
vértebra 
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Parâmetro 16 – Altura do pedículo vertebral esquerdo (a-PVe). Análise 
comparativa dos parâmetros dos estudos anatômico (EA, verde) e de imagem 
(TCMD, vermelho e TCFC, preto) da coluna vertebral lombar suína, por 
parâmetro e vértebra 
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Parâmetro 17 – Largura do pedículo vertebral média direito/esquerdo (l-PVd/e). 
Análise comparativa dos parâmetros dos estudos anatômico (EA, verde) e de 
imagem (TCMD, vermelho e TCFC, preto) da coluna vertebral lombar suína, por 
parâmetro e vértebra 
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Parâmetro 18 – Altura do pedículo vertebral média direito/esquerdo (a-PVd/e). 
Análise comparativa dos parâmetros dos estudos anatômico (EA, verde) e de 
imagem (TCMD, vermelho e TCFC, preto) da coluna vertebral lombar suína, 
por parâmetro e vértebra 
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Anexo C: Financiamento 

 

Este projeto de pesquisa regular foi financiado pela FAPESP – 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (processo 

número: 2011/51222-8). 
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Abstract BACKGROUND CONTEXT: New spinal interventions or implants have been tested on ex vivo or
in vivo porcine spines, as they are readily available and have been accepted as a comparable model to hu-
man cadaver spines. Imaging-guided interventional procedures of the spine are mostly based on fluoro-
scopy or, still, on multidetector computed tomography (MDCT). Cone-beam computed tomography
(CBCT) andmagnetic resonance imaging (MRI) are also availablemethods to guide interventional proce-
dures. Although some MDCT data from porcine spines are available in the literature, validation of the
measurements on CBCTand MRI is lacking.
PURPOSE: To describe and compare the anatomical measurements accomplished with MDCT,
CBCT, and MRI of lumbar porcine spines to determine if CBCT and MRI are also useful methods
for experimental studies.
STUDY DESIGN: An experimental descriptive-comparative study.
METHODS: Sixteen anatomical measurements of an individual vertebra from six lumbar porcine
spines (n536 vertebrae) were compared with their MDCT, CBCT, and MRI equivalents. Compar-
isons were made for the absolute values of the parameters.
RESULTS: Similarities were found in all imaging methods. Significant correlation (p!.05) was
observed with all variables except those that included cartilaginous tissue from the end plates when
the anatomical study was compared with the imaging methods.
CONCLUSIONS: The CBCT and MRI provided imaging measurements of the lumbar porcine
spines that were similar to the anatomical and MDCT data, and they can be useful for specific
experimental research studies. ! 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.
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Introduction

Experiments in animals have been performed as a model
to preclinical essays to test the safety of new techniques or
devices in surgical or interventional image-guided methods
before they are carried out in humans. The more appropri-
ate models comparable with human spine samples are ob-
tained from porcine or canine spines [1]. Porcine spines
are easily available, and spinal interventions or implants
have been tested on ex vivo or in vivo swine models [2–4].

A database of anatomical measurements of porcine
spines is important to provide anatomical references when
developing such implants or techniques. Comparisons
among porcine spine anatomy and other animal models or
between human and swine spines have been previously de-
scribed [5–7].

Interventional procedures of the spine are mostly guided
by fluoroscopy in clinical practice. Moreover, these proce-
dures can also be carried out with multidetector computed
tomography (MDCT), particularly when high precision is
crucial for more difficult or complex cases [8]. Cone-
beam computed tomography (CBCT) and magnetic
resonance imaging (MRI) are also available to guide inter-
ventional spine procedures [9,10]. In the experimental spi-
nal research field, high precision images may also be
essential in the development and evaluation of new techni-
ques or devices, such as disc punctures, lumbar interbody
fusion, or tumor ablation [11–15].

Although some MDCT data from porcine spines are de-
scribed in the literature [5], its comparison with CBCT or

MRI is lacking. The aim of this descriptive study was to com-
pare the anatomical and MDCT dimensions of the individual
vertebrae from six lumbar porcine spines with their CBCT
and MRI measurements to determine if the last two methods
are also useful in porcine spine experimental studies.

Materials and methods

This work was approved by our institutional Animal Use
and Care Committee (registry number: 239/11). Six fresh
skeletally immature spines from healthy 3- to 4-month-old
farm bred domestic Landrace pigs (Sus scrofa domesticus)
with averageweight of 35 kg (range 32–38 kg) were obtained
from cadavers. These swines were euthanized after abdomi-
nal surgery at the Experimental Surgery Laboratory of our
institution, following the ethics and management welfare
criteria applied to the experimental animals [16].

All spines were dissected fromL1–L6 and only paraverte-
bral musculature was initially removed. The specimens were
then kept in formalin and imaging was obtained (Fig. 1).

Multidetector computed tomography scans (GE Dual
Energy 64-slices Discovery CT; GE Healthcare, Waukesha,
WI, USA) were obtained with a slice thickness (ST) of
0.625 mm and a reformatted resolution of 0.3560.05 mm
protocol.

Cone-beam computed tomography scans (GE Innova
4100; GE Healthcare, Inc., Waukesha, WI, USA) were
performed with the following protocol: fluoroscopy frame
rate: 30 images/s; filter: 0.2 mmCU; 87 kV; and 0.5 mA.

Fig. 1. Sagittal views from lumbar porcine spine imaging: (Left) multidetector computed tomography, (Middle) cone-beam computed tomography, and
(Right) T1-weighted magnetic resonance imaging. Lumbar vertebral levels were indicated from L1–L6. After imaging acquisition, the vertebrae were
dissected for anatomical study.
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Three-dimensional (3D) computed tomography (CT) was
acquired with a rotation speed of 20!/s; source-to-image
receptor distance: 1,195 mm; 0.3 mmCU; 85 kV; 62.8 mA;
and 7 milliseconds.

Magnetic resonance imaging was obtained from a 1.5
Tesla Phillips Gyroscan S15/HP ACSII (Phillips Medical
Systems, Best, The Netherlands). T1- and T2-weighed
spin-echo sequences were obtained as follows: axial series
with echo number (EN): 1; slice factor (SF): 1; slice number
(SN): 16 to 18; ST: 5mm; number of signals averaged (NSA):
8; field of view (FOV): 10 cm; time of repetition (TR): 34 and
3,199 milliseconds; time of echo (TE): 21 and 178 millisec-
onds (T1 and T2, respectively); sagittal series with EN: 1; SF:
1; SN: 18; thickness: 4 mm; NSA: 8; FOV: 20 cm; TR: 535
and 1,665 milliseconds; TE: 12 and 120 milliseconds (T1
and T2, respectively); coronal views with EN: 1; SF: 1; SN:
8; thickness: 5 mm; NSA: 8; FOV: 20 cm; TR: 450 and
1,665 milliseconds (T1 and T2, respectively); TE: 19 and
120 milliseconds (T1 and T2, respectively).

Two experienced radiologists (RMCF and CSA) meas-
ured independently 16 anatomical dimensions (Table 1,
Fig. 2) per vertebra from the two-dimensional views with a
multiplanar viewer. The measurements from MRI were ob-
tained with the scanner interface—Phillips Dicom Viewer;
Phillips Medical Systems, The Netherlands. Measurements
from the MDCTwere acquired with the same software inter-
face used for MRI. On the other hand, CBCT measurements
were made with its own interface (Innova 3DXR 1.0; GE
Healthcare, Inc., USA). Multiplanar reconstructions from
3D datasets (MDCT and CBCT) were used to select the op-
timum measurement planes according to the specific meas-
urements. The pedicle width and height were averaged
from the left and right pedicle measurements.

After imaging acquisition, spinal segments were prepared
for dissection with the help of a pressure cooker for 30
minutes. The vertebrae were then harvested with sharp dis-
section. Fifteen anatomical parameters (Table 1, Fig. 2) from
each vertebra were recorded by three independent observers
(RMCF, AFK, RHC) with the aid of a digital vernier caliper

(Mitutoyo CD-6 CSX; Tokyo, Japan; accuracy 60.02 mm).
Eachmeasurement was recorded three times by each observ-
er in the anatomical study (AS).

The mean, standard deviation (SD), and 95% confidence
interval were computed using Microsoft Excel (Excel 2010,
Microsoft Corporation, Redmont, WA, USA). An average
of the readings by all the observers per parameter was sub-
sequently calculated. The interclass correlation coefficient,
the intraobserver agreement, and the Spearman correlation
tests of the MDCT, CBCT, MRI, and anatomical dimen-
sions were calculated. A multivariable analysis was per-
formed to confirm if data from all readers could be
combined. Bland-Altman analyses were also performed
for each parameter, technique, reader, and animal. As a
large amount of results were generated, the coefficient of
variation was then applied for each technique to estimate
the variation of measurements in relation to the mean and
to the maximum values of the SDs. All tests were per-
formed by a statistical expert with the software SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences, version 17.0
Release 17.0.1, IBM Corporation, Armonk, NY, USA).

Table 1
Measured parameters and abbreviations of the porcine vertebrae

Parameter Abbreviation

Anterior vertebral body height AVBh
Central vertebral body height CVBh
Posterior vertebral body height PVBh
Upper end plate width UEw
Upper end plate depth UEd
Lower end plate width Lew
Lower end plate depth Led
Vertebral disc height VDh
Spinal canal width SCw
Spinal canal depth SCd
Transverse process length TPl
Spinous process length SPl
Averaged pedicle width Pw (R"L/2)
Averaged pedicle height Ph (R"L/2)

R, right; L, left.

Fig. 2. Anatomical parameters: (A) anterior, (B) central, and (C) posterior
vertebral body height; (D) upper and lower end plate width; (E) upper and
lower end plate depth; (F) vertebral disc height*; (G) spinal canal width;
(H) spinal canal depth; (I) transverse process length; (J) spinous process
length; (K) averaged pedicle width; (L) averaged pedicle height. *Meas-
ured only on imaging examinations.
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Results

This study generated 8,316 entries (AS54,860 entries;
CBCT, MDCT, and MRI51,152 entries each). The anatomi-
cal dimensions and imaging data were summarized in
Table 2. The intraclass correlations of each parameter and
method were summarized in Table 3. The interclass correla-
tions between the AS and MDCT, CBCT, or MRI data were
evaluatedwith the Spearman correlation coefficient (Table 4).

There was significant positive correlation (p!.05) for
the anatomical dimensions of the spinal canal width and
depth, transverse process length, and spinous process length
among all imaging methods and for the anatomical dimen-
sions of the averaged pedicle width and height among
CBCT and MDCT imaging. No statistic correlation was ob-
served between the AS and the imaging data for the follow-
ing parameters encompassing the end plates: anterior
vertebral body height, central vertebral body height, poste-
rior vertebral body height, upper end plate width, upper end
plate depth, lower end plate width, lower end plate depth,
and the averaged pedicle width and height measured at
MRI series.

The multivariable analysis showed a significant effect of
the reader in only one parameter (anterior vertebral body

height, at CBCT imaging), taking into account the mean
of each technique as the dependent variable and the reader
as the independent variable. In all the other 51 analyses (13
parameters vs. 4 techniques), no significant differences
were observed between the readers. The Pearson correla-
tion coefficient of the pooled data also detected a positive
significant correlation among the imaging techniques and
the AS in most of the parameters evaluated.

Bland-Altman analyses indicated that the mean and SD of
the coefficient of variation among all the parameters and ver-
tebraewere about 762mm.The average differences between
the readers were approximately 0.05 mm, whereas the high-
est SD evaluated was 5 mm (MRI technique). The most pre-
cise techniquewas the AS, with an average difference of 0.05
mm and a mean SD of 0.151 mm (Table 5).

Discussion

The three imaging modalities evaluated (CBCT, MDCT,
and MRI) in this study showed good correlation with each
other as demonstrated with the Spearman correlation
coefficients (r), and also when compared with the AS di-
mensions (Table 4). The Bland-Altman limits of agreement

Table 2
Descriptive statistics of anatomical and imaging measurements of porcine spine

Parameters Modality N Mean (mm) SD (mm) Parameter Modality N Mean (mm) SD (mm)

AVBh AS 36 19.24 1.16 VDh AS — — —

CBCT 36 20.71 1.21 CBCT 36 2.91 0.46
MRI 36 19.91 1.14 MRI 36 3.65 0.42
MDCT 36 20.83 1.19 MDCT 36 3.24 0.52

CVBh AS 36 17.16 1.17 SCw AS 36 14.13 2.29
CBCT 36 19.46 1.21 CBCT 36 13.47 2.31
MRI 36 17.57 1.06 MRI 36 15.28 2.56
MDCT 36 19.10 1.19 MDCT 36 14.47 2.45

PVBh AS 36 19.38 1.43 SCd AS 36 8.68 0.69
CBCT 36 20.31 1.33 CBCT 36 8.64 0.76
MRI 36 20.68 1.72 MRI 36 10.19 1.29
MDCT 36 20.98 1.38 MDCT 36 8.83 0.61

UEw AS 36 23.06 1.72 TPl AS 36 61.49 8.02
CBCT 36 24.28 2.02 CBCT 36 68.01 8.28
MRI 36 26.43* 2.32 MRI 36 66.15 11.06
MDCT 36 24.25* 1.81 MDCT 36 66.93 7.85

UEd AS 36 12.21 0.90 SPl AS 36 11.33 2.05
CBCT 36 12.87 0.82 CBCT 36 13.81 2.26
MRI 36 15.44 1.48 MRI 36 13.49 2.26
MDCT 36 12.90 0.81 MDCT 36 13.34 2.26

LEw AS 36 23.71 1.60 Pw AS 36 11.13 1.18
CBCT 36 24.85 1.97 CBCT 36 11.44 1.23
MRI 35 26.64* 2.46 MRI 36 10.55 1.20
MDCT 36 25.02 1.70 MDCT 36 10.27 1.23

LEd AS 36 11.87 0.71 Ph AS 36 7.82 0.52
CBCT 36 12.65 0.69 CBCT 36 8.53 0.51
MRI 36 14.53 1.07 MRI 36 7.37 0.68
MDCT 36 12.02 0.83 MDCT 36 7.72 0.56

SD, standard deviation; AVBh, anterior vertebral body height; PVBh, posterior vertebral body height; CVBh, central vertebral body height; UEw, upper
end plate width; UEd, upper end plate depth; LEw, lower end plate width; LEd, lower end plate depth; VDh, vertebral disc height; SCw, spinal canal width;
SCd, spinal canal depth; TPl, transverse process length; SPl, spinous process length; Pw, averaged pedicle width; Ph, averaged pedicle height; AS, anatomical
study; CBCT, cone-beam computed tomography; MRI, magnetic resonance imaging; MDCT, multidetector computed tomography.

* Significant p values were found when compared with AS.
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analyses revealed little difference between readers
(Table 5), whereas multivariate analyses indicated that data
from all readers could be combined. The differences ob-
served when AS data were matched to the imaging data
measurements could be attributed to the presence of the
cartilaginous tissue of the growth end plates. As this study
was carried out in young porcine spines, the end plates
were not mature. A considerable amount of cartilaginous
tissue was included in the imaging measurements, because
it was collected before harvesting the vertebrae from soft
tissue. On the other hand, the AS was performed after har-
vesting the vertebrae. This fact could easily explain the
lower mean values measured with the digital caliper at
the AS when compared with the measurements of the imag-
ing data (CBCT, MDCT, and MRI).

Dath et al. (2007) [6] performed an anatomical compar-
ison between the porcine lumbar spine and the human
spine. They evaluated porcine spines obtained from animals
aged 18 to 24 months old and weighing 60 to 80 kg as they
considered that the porcine spines at that age could be bet-
ter comparable with human adult spines. In contrast, our
study was carried out in a younger skeletally immature
sample of animals. In fact, the epiphyses of the long bones
are not completely closed in domestic swine until approxi-
mately 3.5 years [17]. Differences in bone composition or
in biomechanical properties related to age (young!adult
swine) were not the scope of this study.

Anatomical structures of young individuals such as the
growth end plates must be taken into account when per-
forming spinal research in younger pigs. For example,
when the experimental work includes spine fusion, some
pig species, such as the G!ottingen minipig, are better suit-
able as their growth plate closure usually happens before 2
years [17]. Instead, if the experiment results are not influ-
enced by the presence or absence of the growth end plates,

it may be economically advantageous to include young an-
imals in a protocol of experimental research.

Busscher et al. (2010) [5] compared MDCT data from
young porcine spines (4 months old) and older human
spines (55 to 84 years old), and they also observed good
agreement of the intra- and interclass correlations. The pa-
rameters were assessed only with MDCT, which has the
highest level of resolution as an imaging method to depict
cortical bone structures when compared with CBCT or
MRI. In our study, we included the CBCT and MRI data
to compare with MDCT and the AS, adding some valuable
information regarding the usefulness of the former two
imaging methods. Our MRI data were acquired after em-
balming the spines in formalin. The degradation effect of
the formalin fixation on the MRIs did not significantly af-
fect the interpretation of gross anatomical musculoskeletal
structures, including bone and cartilage [18,19].

Pedicle height and width reached no statistic correla-
tion in MRI measurements and the AS. To explain this
difference, we hypothesized that when these two small
parameters were measured at coronal views of MDCT
or CBCT reformatted images at the workstations, the
cortical bone was taken into account, but the same struc-
ture could not be easily depicted in MRI in comparison
with the other two imaging methods. Probably, the corti-
cal bone was not completely included in the MRI meas-
urements. Moreover, the MRI series were not
volumetric, and so slight distortions related to positioning
of the specimens in the scanner could not be corrected, as
opposed to MDCT or CBCT.

Although CBCT has been developed in the last 20 years,
it has just recently been incorporated in the interventional
radiology practice [9,20]. It uses state-of-the-art C-arm
flat-panel fluoroscopy systems to generate X-ray images
and acquire and display 3D images. The flat-panel offers

Table 3
Intraclass correlation of parameters obtained from imaging data (MDCT, CBCT, and MRI) and AS

Parameter CBCT 95% CI MRI 95% CI MDCT 95% CI AS 95% CI

AVBh 0.902 0.817–0.949 0.754 0.568–0.866 0.949 0.903–0.974 0.993 0.987–0.996
CVBh 0.934 0.875–0.966 0.899 0.811–0.947 0.876 0.770–0.935 0.997 0.993–0.998
PVBh 0.943 0.892–0.971 0.966 0.934–0.982 0.974 0.950–0.987 0.991 0.983–0.996
UEw 0.929 0.866–0.963 0.920 0.849–0.959 0.967 0.937–0.983 0.998 0.996–0.999
UEd 0.896 0.805–0.945 0.981 0.963–0.990 0.887 0.789–0.941 0.986 0.973–0.993
LEw 0.917 0.843–0.957 0.930 0.866–0.964 0.967 0.936–0.983 0.996 0.992–0.998
LEd 0.872 0.764–0.933 0.914 0.838–0.955 0.853 0.730–0.922 0.978 0.958–0.989
VDh 0.857 0.738–0.925 0.952 0.907–0.975 0.882 0.781–0.938 — —

SCw 0.985 0.970–0.992 0.989 0.979–0.995 0.979 0.959–0.989 0.999 0.999–1.000
SCd 0.836 0.701–0.913 0.945 0.894–0.971 0.861 0.744–0.926 0.979 0.959–0.989
TPl 0.995 0.989–0.997 0.969 0.940–0.984 0.995 0.989–0.997 1.000 0.999–1.000
SPl 0.976 0.954–0.988 0.995 0.991–0.998 0.978 0.957–0.989 0.993 0.987–0.997
Pw 0.915 0.840–0.956 0.951 0.906–0.975 0.930 0.868–0.964 0.995 0.991–0.998
Ph 0.858 0.740–0.925 0.854 0.733–0.923 0.908 0.828–0.952 0.955 0.914–0.977

CI, confidence interval; AVBh, anterior vertebral body height; PVBh, posterior vertebral body height; CVBh, central vertebral body height; UEw, upper
end plate width; UEd, upper end plate depth; LEw, lower end plate width; LEd, lower end plate depth; VDh, vertebral disc height; SCw, spinal canal width;
SCd, spinal canal depth; TPl, transverse process length; SPl, spinous process length; Pw, averaged pedicle width; Ph, averaged pedicle height; AS, anatomical
study; CBCT, cone-beam computed tomography; MRI, magnetic resonance imaging; MDCT, multidetector computed tomography.
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Table 4
ICC between measured parameters and imaging data (CBCT, MDCT, and MRI), and Spearman correlation coefficients (r) among the average values from the
imaging data (MDCT, CBCT, and MRI) and the AS

Parameter Procedure ICC

95% CI Spearman correlation test

LL SL CBCT MRI MDCT

AVBh CBCT !1.285 !3.452 !0.169 R !0.211 !0.167 !0.188
MRI !0.391 !1.709 0.289 p .217 .331 .273
MDCT !1.573 !4.013 !0.316 N 36 36 36
Global 0.466 0.113 0.702

CVBh CBCT !1.795 !4.445 !0.430 R !0.026 !0.082 !0.056
MRI !0.212 !1.362 0.380 p .880 .634 .747
MDCT !1.330 !3.540 !0.192 N 36 36 36
Global 0.347 !0.085 0.636

PVBh CBCT 0.089 !0.775 0.534 R 0.168 0.152 0.122
MRI 0.079 !0.794 0.529 p .326 .376 .480
MDCT !0.496 !1.916 0.235 N 36 36 36
Global 0.705 0.509 0.835

UEw CBCT 0.188 !0.582 0.585 R 0.269 0.430 0.332
MRI !0.355 !1.641 0.307 p .113 .009 .048
MDCT 0.264 !0.435 0.623 N 36 36 36
Global 0.669 0.450 0.815

UEd CBCT !0.116 !1.175 0.429 R 0.050 0.145 0.156
MRI !3.014 !6.821 !1.053 p .770 .399 .364
MDCT 0.027 !0.896 0.502 N 36 36 36
Global !0.292 !1.147 0.280

LEw CBCT 0.201 !0.557 0.591 R 0.200 0.384 0.306
MRI !0.208 !1.377 0.388 p .242 .023 .069
MDCT 0.276 !0.411 0.629 N 36 35 36
Global 0.594 0.320 0.776

LEd CBCT !0.337 !1.605 0.316 R 0.041 !0.123 0.156
MRI !4.082 !8.902 !1.600 p .810 .477 .363
MDCT 0.339 !0.288 0.662 N 36 36 36
Global !0.868 !2.105 !0.042

SCw CBCT 0.840 0.689 0.918 R 0.739 0.836 0.789
MRI 0.837 0.683 0.917 p !.001 !.001 !.001
MDCT 0.881 0.767 0.939 N 36 36 36
Global 0.940 0.901 0.967

SCd CBCT 0.758 0.529 0.876 R 0.502 0.578 0.640
MRI !0.129 !1.200 0.422 p .002 !.001 !.001
MDCT 0.849 0.706 0.923 N 36 36 36
Global 0.517 0.198 0.731

TPl CBCT 0.683 0.382 0.838 R 0.745 0.646 0.749
MRI 0.700 0.416 0.847 p !.001 !.001 !.001
MDCT 0.738 0.490 0.866 N 36 36 36
Global 0.891 0.819 0.939

SPl CBCT 0.587 0.196 0.789 R 0.867 0.757 0.893
MRI 0.578 0.178 0.784 p !.001 !.001 !.001
MDCT 0.723 0.460 0.858 N 36 36 36
Global 0.895 0.825 0.941

Ph CBCT 0.812 0.633 0.904 R 0.701 0.329 0.565
MRI 0.513 0.051 0.751 p !.001 0.050 !.001
MDCT 0.692 0.399 0.842 N 36 36 36
Global 0.741 0.569 0.855

Pw CBCT !0.151 !1.243 0.411 R 0.431 0.319 0.729
MRI 0.087 !0.779 0.533 p .009 0.058 !.001
MDCT 0.757 0.527 0.876 N 36 36 36
Global 0.534 0.226 0.740

ICC, interclass correlation; AS, anatomical study; CBCT, cone-beam computed tomography; MRI, magnetic resonance imaging; MDCT, multidetector
computed tomography; LL, lower limit; SL, superior limit; CI, confidence interval; AVBh, anterior vertebral body height; PVBh, posterior vertebral body
height; CVBh, central vertebral body height; UEw, upper end plate width; UEd, upper end plate depth; LEw, lower end plate width; LEd, lower end plate
depth; SCw, spinal canal width; SCd, spinal canal depth; TPl, transverse process length; SPl, spinous process length; Pw, averaged pedicle width; Ph, aver-
aged pedicle height.

Note: Significant p values are printed in bold type.
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higher spatial resolution than the conventional image inten-
sifier detector systems, and the evolution of this technology
provides CT-like images in multiple viewing planes. Its ap-
plicability is expanded to vascular interventional radiology
and nonvascular interventional procedures.

Spine interventions are usually performed with fluoro-
scopic guidance alone, which provides sufficient informa-
tion to guide appropriate needle placement, for example,
to guide the injection of acrylic cement in lower thoracic
or lumbar spine interventions. However, for difficult spine
procedures, CBCT or MDCT show in more detail the safer
regions suitable for needle placement and depict the exact
needle locations in 3D in comparison with fluoroscopy.
Cone-beam computed tomography is optimal when real-
time fluoroscopic imaging and CT-like imaging are useful
and complementary for complex percutaneous interven-
tions or high-risk procedures [9].

Magnetic resonance imaging-guided interventions have
been applied in the research and clinical fields to guide bi-
opsies and therapies in the last 20 years. Its limitations
still include high costs of implementation (MRI equipment
and MRI-compatible instruments and devices), but there is
an increasing acceptance of its applicability in clinical
practice [21].

Conclusions

Despite the small dimensions of the evaluated spine
structures, CBCT, MDCT, and MRI are comparable imag-
ing methods in most of the evaluated parameters, whereas
multivariable analysis showed no significant differences be-
tween the readers. These imaging techniques can be useful
when studying porcine spines in experimental models.
Nevertheless, MRI has some specific characteristics that
might be taken into account when spinal anatomical com-
parisons are performed, especially in immature specimens
with growing cartilaginous end plates. The anatomical eval-
uation of porcine spines with CBCT and MRI of the present
study provides a radiologic database to promote the devel-
opment of new technologies in spinal research.
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Abstract
Purpose This study was designed to present the feasi-

bility of an in vivo image-guided percutaneous cryoabla-

tion of the porcine vertebral body.
Methods The institutional animal care committee approved

this study. Cone-beam computed tomography (CBCT)-gui-

ded vertebral cryoablations (n = 22) were performed in eight
pigs with short, 2-min, single or double-freezing protocols.

Protective measures to nerves included dioxide carbon (CO2)

epidural injections and spinal canal temperature monitoring.
Clinical, radiological, and pathological data with light

(n = 20) or transmission electron (n = 2) microscopic

analyses were evaluated after 6 days of clinical follow-up and
euthanasia.

Results CBCT/fluoroscopic-guided transpedicular verte-

bral body cryoprobe positioning and CO2 epidural injection
were successful in all procedures. No major complications

were observed in seven animals (87.5 %, n = 8). A minor

complication was observed in one pig (12.5 %, n = 1).
Logistic regression model analysis showed the cryoprobe-

spinal canal (Cp-Sc) distance as the most efficient param-
eter to categorize spinal canal temperatures lower than

19 "C (p \ 0.004), with a significant Pearson’s correlation

test (p \ 0.041) between the Cp-Sc distance and the lowest
spinal canal temperatures. Ablation zones encompassed

pedicles and the posterior wall of the vertebral bodies with

an inflammatory rim, although no inflammatory infiltrate
was depicted in the surrounding neural structures at light

microscopy. Ultrastructural analyses evidenced myelin

sheath disruption in some large nerve fibers, although
neurological deficits were not observed.

Conclusions CBCT-guided vertebral cryoablation of the

porcine spine is feasible under a combination of a short
freezing protocol and protective measures to the sur-

rounding nerves. Ultrastructural analyses may be helpful

assess the early modifications of the nerve fibers.

Keywords Experimental IR ! Cryoablation ! Spine/

nervous system ! Electron microscopy ! Swine !
Cone-beam computed tomography
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Introduction

Percutaneous cryoablation has been increasingly reported

for the treatment of painful metastatic bone disease [1–5],

but spinal lesions nearby nerves and spinal cord remains a
challenging situation [6, 7]. Carbon dioxide (CO2) injec-

tions and temperature monitoring have been proposed as

auxiliary measures to avoid such complications [3, 8, 9].
Short single- or double-freezing protocols were effective to

produce substantial percentage of dead cells in vitro and

in vivo [10–12]. A small ice ball generated from a short
freezing cycle could limit the ablation zone within the bone

tissue in an additional attempt to preserve the adjacent

nerves, although this hypothesis was not already tested.
The swine model is suitable to test the feasibility and

safety of cryotherapy in the spine. The few experimental

works assessing the effects of thermal ablation in the
porcine spine resulted in coagulative necrosis from heating

the ex vivo or in vivo bone tissue [13–16], but no ex vivo

or in vivo vertebral cryoablation experimental studies were
published in English medical literature. Bone cryoablation

carries the potential advantage of preserving collagen fibers

and being a reparative process with a new periosteal and
endosteal bone growth [17]. The purpose of this work was

to present the feasibility and safety of the image-guided

percutaneous vertebral cryoablation in the swine model.
Specifically, in vitro and ex vivo single and double short

freezing-thaw protocols were tested before investigation of
in vivo effects of bone tissue freezing under protective

measures of the spinal canal content.

Materials and Methods

The institutional committee on animal research care

approved this study (registry number: 239/11).

In Vitro and Ex Vivo Study

Phantoms consisted of multiperforated acrylic boxes
designed in a vector graphics editor (Corel Draw Graphics

Suite X6, Corel Corporation, Ottawa, Canada) and manu-

factured with the help of a laser cutter. The in vitro boxes
were filled with 3 % agarose gel (UltrapureTM Agarose,

Invitrogen, Life Technologies, Carlsbad, CA; Fig. 1A, B).

The ex vivo models consisted of four fresh vertebrae from
3- to 4-month-old Landrace pig (Sus scrofa domesticus)

cadavers embedded in 3 % agarose gel (Fig. 1C, D).

Thermocouples were placed in parallel with a 0.17-cm
argon-based cryoablation probe (Endocare, Irvine, CA), at

0.1-cm intervals from 0.4 to 1.0 cm horizontal distances.

Temperatures were also recorded at three vertical levels
(0.5, 1.5, and 2.5 cm) along the probe axis, starting from the

probe tip. Potential cytotoxic or ‘‘lethal’’ temperatures

(L) were recorded below -20 !C, whereas temperatures
between -20 and 8 !C were designated ‘‘cooling’’ tem-

peratures (C) in which toxic effects to the surrounding

nerves could occur [18, 19], coexisting with an inflamma-
tory infiltrate and viable cells in the ablated area [17, 20].

The models were immersed in lukewarm water but did

not simulate the potential heat loss from blood flow
microvasculature. Control thermocouples 2.0 cm distant

from the cryoprobes indicated temperatures around 38 !C
during tests. The freezing-thaw protocol consisted in 2-min

freezing (1st min of freezing with 100 % of gas delivery

and the 2nd min with 50 %) and 8-min passive thawing.
Temperatures were recorded every minute. An expert

performed a descriptive statistical analysis of the qualita-

tive temperature data.

In Vivo Study

Eight adult Landrace female pigs (weighting 31–42 kg)

were included. All procedures followed the ethics and

management welfare criteria applied to animals [21]. A
total of 22 lumbar vertebrae from L3 to L5 were ablated in

eight pigs. Five vertebrae (n = 5) had single 2-min freez-

ing-thaw protocols and seventeen vertebrae (n = 17) were
ablated with double freezing protocols. A 6-day clinical

follow-up was performed.

Outcome parameters included: (1) clinic/neurologic
status; (2) intraprocedural imaging, including fluoroscopic

cryoprobe positioning; epidural CO2 visualization; and

CBCT needle positioning; (3) thermal assessment; (4)
pathology analyses.

Anesthesia and Cryoablation

After preanesthetic drugs, intravenous propofol (Provive!,

Cları́s/Meizer Biopharma, Barueri, Brazil) and fentanyl
hydrochloride (Fentanest!, Cristália, Itapira, Brazil) were

administered. Pancuronium bromide (Pancuron!, Cristália,

Itapira, Brazil) provided neuromuscular block. The animals
were intubated and positioned in ventral decubitus over the

CBCT table. Cardiac and respiratory parameters were

collected during and after the procedures.
One interventional radiologist with more than 8 years of

experience in thermal ablation and spinal procedures per-

formed all the needle positioning and ablations (R. M. C.
F.). The vertebral bodies were punctured with 10-gauge

bone needles (Optimed, Erlangen, Germany) under fluo-

roscopic guidance (GE Innova 4100, GE Healthcare,
Waukesha, WI). The 0.17-cm cryoprobes were inserted

throughout the lumen of the bone needles, and these were

partially withdrawn (±3.0 cm) to expose the active probe.
Fluoroscopic-guided 22-gauge spinal needles allowed CO2
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epidural injections. The 21-gauge thermocouples (Endo-
care) were placed into the epidural space as close as pos-

sible to the pedicle and to the cryoprobe, throughout

fluoroscopic-guided 18-gauge Tuohy needles (Fig. 2A).
Temperatures were recorded every 30 s, and entries below

8 !C were interpreted as neurotoxic.

The spinal canal needle position and the epidural gas
were confirmed with CBCT MPR images (Volume Viewer,

Innova 3DXR 1.0, GE, Milwaukee, WI), and the following

distances were measured with electronic calipers: thermo-
couple—cryoprobe (Tp-Cp); cryoprobe—spinal canal

(Cp-Sc), and cryoprobe—closest vertical freezing level

(Cp-Cl) distances (Fig. 2B, E).
After anesthetic recovery, 6 days of clinical follow-up

was performed. One case was euthanized earlier due to an

intraprocedural complication. Ketoprofen (Cetofen!

100 mg, Cristália, Itapira, Brazil) provided postoperative

analgesia during the first 48 h. A full-time veterinarian
assessed signs of pain: loss of appetite, lethargy, or vocal-

ization. Euthanasia was performed after intravenous seda-

tion followed by high doses of potassium hydrochloride.

Histopathology and Data Analysis

The lumbar spines were dissected and sliced transversely

(0.5-cm thickness) with an electric bone saw for routine

macroscopic analyses (Fig. 3A). The maximum transverse
diameters (Mtd) of each ablation bone lesion sections

measured with manual calipers included the thin, dark,

outer margin of the thermal lesion.
The sliced vertebrae from cases #1–7 were decalcified,

sectioned, embedded in paraffin, and stained with hema-

toxylin & eosin (H&E). Histologic bone sections were
examined for viability and density of hematopoietic cells,

Fig. 1 A, B Acrylic box with symmetric perforations designed to hold thermocouples in parallel around a cryoprobe. Phantom A (Ph-A) is filled
with 3 % agarose gel. C, D Phantom B (Ph-B) with dissected and drilled swine vertebral bodies were also embedded into 3 % agarose gel
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the presence of inflammatory cells, reactive bone, viability
of cartilaginous tissue, or hemorrhage. The neural tissue

was evaluated for evidence of focal demyelination, axonal

edema, cellular swelling, loss of nuclei, cytoplasmic pre-
cipitates, and inflammatory cell infiltrate or dural adhesions

(Fig. 3C, F).

Transmission electron microscopy was performed in
case #8. The ablated vertebrae were post-fixed in glutar-

aldehyde-formaldehyde fixative under microwave irradia-

tion and decalcified in EDTA (Fig. 3B). Five regions
selected for ultrathin sectioning included three bone tissue

zones: the normal bone, the peripheral, and the central

ablated regions; and two regions of the spinal canal—the
posterior wall of the vertebral body, including the epidural

space, and the surrounding spinal cord and nerve roots. The

material was embedded in Spurr resin (Electron Micros-
copy Sciences, PA) for analysis in a Jeol 1010 transmission

electron microscope.

Mann–Whitney tests evaluated the agreement of the
following parameters between the single and double-

freezing groups: (a) Lowest temperatures at the spinal

canal; (b) Cp-Sc, Tp-Cp, Cp-Cl, and Mtd distances. The
Pearson’s correlation test, the linear and the logistic

regression model analyses were performed by taking the

lowest temperatures at the spinal canal as the dependent
variable. The t test also evaluated statistical differences

between temperatures during double-freezing protocols. A

statistical expert analyzed data sets.

Results

In Vitro and Ex Vivo Studies

The temperatures measured during the freezing-thaw

cycles (Fig. 5A, B) summarized the in vitro and ex vivo

Fig. 2 CBCT images during cryoablation of the porcine spine.
A Fluoroscopic view: transpedicular vertebroplasty needle (VP) in the
vertebral body; cryoprobe (Cp) inserted through VP; spinal needle (*)
for CO2 epidural injection; and thermocouple tip (Tp) in the spinal
canal. B CBCT MPR axial view confirming the position of the
needles. C CBCT MPR parasagittal view showing the Tp-Cp
distance. D CBCT MPR axial view: a line was drawn over the
vertical (V) axis of the ice ball; a perpendicular dashed line over the
shortest distance of the cryoprobe (Cp) to the spinal canal (Sc) limits
the Cryoprobe—Closest vertical freezing level (Cp-Cl) distance,

starting from the probe tip. In the detailed image, note the epidural
CO2 (*) between the vertebral body and the spinal cord. E Schematic
image of the ice ball boundaries overlaid to a macroscopic section of
the ablated vertebra: (V) and (H) are the respective vertical and
horizontal axis of the ice ball; (Cp-Sc) cryoprobe—spinal canal
shortest distance and the Cp—Cl distance. F The pear-shaped ice ball
(left) and the diagram (right) with estimated isotherms of the ex vivo
phantom during the second freezing-cycle each 0.1 cm horizontally
(from 0.4 to 1.0 cm) and vertically (0.5, 1.5 and 2.5 cm from the
probe tip)
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temperature data (thermocouple at 2.5 cm cryoprobe ver-

tical level and at 0.5 and 1.0 cm horizontal levels) obtained

at similar distances from the thermocouples and cryoprobe
in vivo (thermocouple at 2.07 cm cryoprobe vertical level

and 1.0 cm horizontal level). The in vitro lowest temper-

atures dropped to approximately -90 !C at the cryoprobe
(single and double active freezing), whereas the thermo-

couples registered temperatures between 20 and 30 !C in

the single protocol, and between 0 and 10 !C during the
double protocol (Fig. 5A). The ex vivo study showed

comparative lower temperatures: approximately –100 !C at

the cryoprobe (single and double active freezing), whereas
the thermocouples registered temperatures between 18 and

24 !C in the single protocol, and between -10 and 10 !C

during the double protocol (Fig. 5B). Table 1 summarizes
the lowest temperatures recorded during the second freez-

ing cycle. The diagram (Fig. 2F) illustrates the estimated

ex vivo isotherms. The ex vivo phantom temperatures were

consistently lower than observed in vitro, mainly in the

bulbar portion of the ice ball.

In Vivo Study

Table 2 summarizes the clinical, radiological, and patho-

logical data from each procedure. Figures 3 and 4 illustrate

the pathologic findings at light and transmission electron
microscopy, respectively.

Feasibility and Safety

The case #4 was euthanized earlier due to an intraproce-

dural complication (an inadvertent spinal cord injury at L4
level, during epidural thermocouple positioning under

fluoroscopic guidance), and was excluded from

Fig. 3 A Transverse 0.5-cm thickness sliced vertebra for routine
macroscopic analyses and posterior routine light microscopic studies;
B post-fixed vertebra in glutaraldehyde-formaldehyde fixative and
EDTA decalcification for ultra-structural analyses; C H&E sections of
the nerve root and spinal cord (109) with a normal pattern; D normal

pattern of the bone tissue (409); E transitional cryoablation zone with
reactive bone marrow, inflammatory infiltrate and reactive bone with
the rim sign (osteoclasts surrounding the bone matrix) (409);
F central zone of cryoablation with bone and bone marrow necrosis
(409)
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radiological and pathological statistical analyses. One pig

limped on its right hind limb during the follow-up period.
The other euthanized animals did not present signs of

claudication or gross neurologic deficit, from the anesthetic

recovery to euthanasia. The feeding pattern remained
usual, and vocalization or lethargy was not observed.

Table 1 Lowest temperatures recorded in vitro (Ph-A) and ex vivo (Ph-B) from 0.4 to 1.0 cm horizontal distances, and from 0.5, 1.5, and 2.5 cm
vertical distances from the probe tip during the second freezing cycle

Horizontal distances (cm) Vertical distances from the probe tip (cm)

0.5 1.5 2.5

Ph-A Ph-B Ph-A Ph-B Ph-A Ph-B

0.4 -29 !C (L) -54 !C (L) -15 !C (C) -51 !C (L) 2 !C (C) -12 !C (C)

0.5 -23 !C (L) -34 !C (L) -7 !C (C) -30 !C (L) 1 !C( C) -10 !C (C)

0.6 -15 !C (C) -25 !C (L) 0 !C( C) -19 !C (C) 6 !C (C) -5 !C (C)

0.7 -8 !C (C) -11 !C (C) 5 !C (C) -12 !C (C) 13 !C 3 !C (C)

0.8 3 !C (C) -1 !C (C) 11 !C -1 !C (C) 17 !C 9 !C

0.9 3 !C (C) -2 !C (C) 10 !C 3 !C (C) 16 !C 13 !C

1.0 7 !C (C) 11 !C 14 !C 13 !C 18 !C 17 !C

Ph-A = 3 % agarose gel phantom; Ph-B = vertebral body embedded in 3 % agarose gel phantom; (L) cytotoxic/lethal temperatures, below -
20 !C and after a double-freeze–thaw protocol; (C) cooling temperatures, between 8 and -20 !C

Table 2 In vivo CBCT-guided cryoablation of the porcine spine

Case Level F-t p Complications LSc-T5 (!C) Tp-Cp6 dist. (cm) Cp-Sc7 dist. (cm) Cp-Cl8 dist. (cm) Mtd9 (cm)

S1 D2 Major3 Minor4

#1 3 ? - - - 29 0.8 0.56 2.3 1.8

4 ? - - - 22 0.7 0.49 2.3 1.6

5 - ? - - 29 1.1 0.46 2.5 1.6

#2 3 ? - - - 28 1.2 0.59 2.5 1.6

4 - ? - - 28 1.4 0.62 2.4 1.9

5 ? - - - 27 1.1 0.61 2.1 1.4

#3 3 - ? - - 24 1.1 0.69 1.7 1.9

4 - ? - - 28 1.1 0.59 1.9 1.8

5 - ? - - 32 1.2 0.56 2.0 1.4

#4* 3 - ? - - 26 1.3 0.49 1.9 1.6

4 - ? ? - 29 1.1 0.51 1.8 1.8

5 - ? - - 21 0.9 0.46 1.8 1.6

#5 3 - ? - ? 19 0.9 0.42 2.1 1.6

4 - ? - ? 17 0.8 0.52 1.7 1.4

5 - ? - - 30 1.0 0.58 1.8 1.6

#6 3 - ? - - 24 0.8 0.51 2.0 1.2

4 - ? - - 25 0.9 0.53 2.1 1.6

#7 3 - ? - - 22 1.1 0.57 1.9 1.4

4 - ? - - 28 1.1 0.64 2.2 1.4

5 - ? - - 26 1.0 0.53 2.1 1.9

#8 3 - ? - - 29 1.1 0.72 2.0 1.6

4 ? - - - 32 1.3 0.65 1.9 1.4

Total 22 5 17 1 2 26.26 (±4.09)** 1.04 (±0.17)** 0.56 (±0.08)** 2.07 (±0.25)** 1.56 (±0.26)**

Summarized data included treated levels, number of freezing-thaw cycles, complications, lowest temperatures, intraprocedural, and pathological
measurements

(1) S = Single Freezing-thaw protocol; (2) D = Double Freezing-thaw protocol; (3) Major complication = traumatic spinal cord injury; (4)
Minor complication = limping on the hind limb; (5) Lowest spinal canal temperatures (!C); (6) Thermocouple-Cryoprobe distances (cm); (7)
Cryoprobe-Spinal canal distances (cm); and (8) Cryoprobe-Closest vertical freezing-level distances (cm), (6-8) measured at CBCT imaging; (9)
Maximum transverse diameter of the ablated area (cm), measured at gross pathologic analyses; (*) excluded from statistics; (**) mean (SD)
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Cryoablation Procedures: Radiologic and Thermal

Assessments

The average procedure time for each vertebral level was

70 min ± 22.7 (SD). Transpedicular vertebral body cryo-

probe positioning and CO2 epidural injection were suc-
cessful in all procedures, both guided by fluoroscopy and

confirmed by CBCT imaging. A total of 1,512 temperature-

related entries were collected. The in vivo temperatures
from single and double-freezing protocols were displayed in

Fig. 5C. The comparative differences between cryoprobe

and thermocouple temperatures of the double frozen ver-
tebrae (n = 14) were significant lower (t test, p \ 0.05)

during the active second freezing cycle (Fig. 5D).

Mann–Whitney tests between the intraprocedural

parameters from the single (n = 5) and double (n = 14)

freezing-thaw cryoablation groups were not statistically
different. The linear regression analysis showed a significant

effect (R2 = 0.987) between the Tp-Cp (B coefficient:

16.77; standard error [SE] 3.77; p \ 0.005) and Cp-Cl (Coef.
4.21; SE 1.90; p \ 0.041) distances over the lower spinal

canal temperatures. The Pearson’s correlation test between

the Cp-Sc distance and the lowest spinal canal temperatures
was significant (r = 0.473; n = 19; p \ 0.041) and the

logistic regression model analysis showed that the Cp-Sc

parameter was the most efficient to categorize the spinal
canal temperatures lower than 19 !C (Coef. 4.124; SE 1.44;

p \ 0.004; ROC curve area = 0.912). The cutoff points to

estimate temperatures for the Cp-Sc and Cp-Cl distances
under 19 !C were 0.65 cm and 2.35 cm, respectively (ROC

curve, 0.824 sensibility).

Histology

The macroscopic analysis showed ablation zones within
pedicles and the posterior wall of the vertebral bodies

(Fig. 3A, B). The pear-shaped ice-ball tested ex vivo and

applied in vivo fitted inside the pedicle and about a half of
the vertebral body, whereas the ice ball boundaries touched

or were very close to the spinal canal (Fig. 2E). Light

microscopic analyses did not depict viable cells in the
central zone of the cryoablation. An inflammatory reaction

over the bone marrow and a rim sign around the bone tissue

characterized the transitional zone. Qualitative differences
between single or double-freezing protocol groups were not

observed in bone tissue. Focal demyelination, axonal

b Fig. 4 Transmission electron micrographs showing three different
regions of the vertebral body: A, B normal (N) bone; C, D cryoab-
lation transitional (T) zone; E, F cryoablation central zone of necrosis
(Ne); G, H the vertebral border of the spinal canal (Sc); and I, J axons
(Ax) surrounding the cryoablation zone. Cryoablation of the vertebrae
was performed after a single (1st, left column) or a double-freezing
protocol (2nd, right column); A An osteoblast (Ob) appear to be in
contact with subjacent primary bone (Pb) and mineralized bone
(B) (Bar—2 lm); B similar pattern of (a) with a portion of an
osteoblast (Ob) with extensive area of mineralized bone (B) (Bar—
2 lm); C region of primary bone (Pb) of altered pattern and an
adjacent large area of severely disorganized cells (C) (Bar—2 lm);
D over the bone surface an empty osteocyte lacuna (Oc) and
respective canaliculi (arrows) (Bar—5 lm); E region between two
trabeculae showing a non-viable shrunk cell with cytoplasmic residue
(C) (Bar—3 lm); F necrotic region with disorganized cells (C) with
adjacent normal bone matrix (B) (Bar—5 lm); G preserved collagen
(Cl) fibrils arranged in a disorganized epidural space environment
(Bar—5 lm); H altered bone matrix (B) with subjacent immature
bone (Pb), small portion of an osteoblast (Ob) near a vessel
(V) (Bar—5 lm); in I axons with preserved mitochondriae (M) and
myelin (m) (Bar—1 lm); J axons with different sizes and patterns of
preservation with areas of preserved (m) or disrupted myelin
(d) (Bar—5 lm)
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edema, cellular swelling, dural adhesions, or inflammatory
infiltrate in the nearby nerves were not evidenced (Fig. 3C).

Preserved axons surrounding the ablated regions were

observed ultrastructurally, but myelin sheath disruption
was detected in some large nerve fibers. The bone and

nerve abnormalities were more prominent in the double

frozen-thawed vertebra (Fig. 4).

Discussion

We successfully developed an in vivo percutaneous cryo-

ablation of the porcine spine. CBCT-fluoroscopy depicted
the epidural gas, the thermocouples, spinal needles, and

guided vertebral probe insertion. The temperature moni-

toring on bone cryoablation becomes essential where the

ice ball is not visible within the bone tissue. Cone beam-CT
has been used in several nonvascular procedures [22–25]

but, unlike CT or MRI-guided cryoablation, neither real

time visualization of the ice ball formation [14] nor the
high precision images from CT-guidance [26] were pro-

vided. This lack of real time imaging control during ice ball

generation was overcome by temperature dosimetry [12].
First, the thermal gradient measurement across the

in vitro and ex vivo ice balls was obtained under a body

temperature environment [27, 28]. Ex vivo temperatures
were lower than observed in vitro and were interpreted as

an ability of the bone tissue to retain coldness. Second,

bone tissue ablation within the given isothermal boundary
was confirmed after 2-min freezing, in agreement with the

concept that double 1-min or greater freezing intervals
successfully ablate tissues [12]. Third, our variation of the

Fig. 5 Graphic displays of cryoprobes and thermocouples tempera-
tures during the freezing-thaw cycles; A in vitro data, with
thermocouples at 0.5 and 1.0 cm horizontal distances from the
cryoprobe at 2.5 cm vertical level; B ex vivo data, at same distances
from (A); C in vivo data, with thermocouples at about 1.0 cm distant

from the cryoprobe at ±2.07 cm vertical level; D comparative
differences between the cryoprobe and the thermocouple temperatures
for each freezing-thaw cycle of the double frozen vertebrae (n = 14),
taking the thermocouple as the reference [difference = (thermocou-
ple - cryoprobe)/thermocouple]
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freezing-thaw protocol encompassed a thawing phase four

times longer than freezing. The result was a slow and
complete thawing, a requirement to an ideal cryoablation

technique [12]. Statistically significant colder temperatures

were found in vivo throughout the second active freezing
cycle, emphasizing the coldness conservation within the

bone tissue. At last, the differential rates of cooling and

thawing across the geometry of the ice ball were also
confirmed. Ultrastructurally qualitative bone tissue ablation

was better noticeable in the bulbar portion of the ice ball of
the double-frozen than in the single-frozen vertebra, as

expected. The single freezing protocols also provided bone

necrosis, confirming previous in vitro and in vivo results
[10, 11]. Supplementary protocols that could potentially

improve peripheral cell death rates, such as triple freezing

[29, 30], were not in the scope of this study.
The boundaries of the ice ball, which assumed an

expected pear-shape [31] touched the spinal canal, whereas

no major freezing nerve injuries were observed in vivo.
Somehow, the ‘‘cold-sink’’ effect from the epidural vessels

and the cerebrospinal fluid pulsations, associated to the

epidural injection of CO2, which is an excellent thermal
insulator [3, 32, 33], could explain the higher in vivo

temperatures, despite the potential hazardous negative

isotherms registered in the ex vivo phantoms. Although no
significant abnormalities were found clinically or at light

microscopy analyses, electron transmission microscopy

was essential to depict early demyelination of some nerve
fibers. Depending on its intensity, ischemia over large

myelinated fibers may originate neurapraxia—a first-

degree injury, with transient functional loss that does not
involve the loss of nerve continuity [18].

The only major complication was due to traumatic

spinal cord injury. The porcine spinal canal is narrow and
provides a difficult access for needle instrumentation, dif-

ferent from the human lumbar spine [34]. The minor

complication—one pig limping on his hind limb, had no
corresponding findings at light microscopic analyses.

Although this case was not evaluated ultrastructurally,

neurapraxia could be hypothesized. However, the short
clinical follow-up did not provide enough time to nerve

regeneration. Other limitations of this study included

cryoablation testing in nonpathologic vertebrae, as large
animal models of vertebral metastases are not available,

and the lack of a control group without epidural CO2

protection, due to ethical reasons.
The available in vivo experimental spinal ablation

research was based mainly on radiofrequency (RF) energy

[13–16]. Unlike cryoablation, irregular delivered RF energy
[35] can potentially damage the surrounding nerves [14,

15]. Recent developed bipolar RF ablation devices seem to

be safer [16]. Some advantages of cryoablation that
encouraged us to develop the current experiment included

the high sensitivity of the bone tissue to freezing, the dif-

ferent injuries secondary to slight protocol variations, and
the intrinsic anesthetic properties of freezing [17].

In conclusion, the ex vivo isotherms should not be used

alone as a reference to spinal cryoablation. The combina-
tion of a short freezing protocol adapting the ice ball size to

the porcine vertebrae with the temperature assessment of

the spinal canal, spinal canal CO2 injection, and the natural
blood flow in the epidural vessels resulted in low compli-

cation rates. To perform spinal cryoablation close to
nerves, a careful technique with strict temperature control

and protective measures is required. Ultrastructural analy-

ses potentially reveal early demyelination and should be
recommended in further in vivo cryoablation studies in the

spine.
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