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RESUMO
MARINHO, Paulo Vinícius Tertuliano. Comparação biomecânica ex vivo da
estabilização vertebral cervical caudal de cães conferida por meio de pinos
bicorticais e polimetilmetacrilato ou parafusos poliaxiais monocorticais
associados ou não a distrator intersomático. 2017. 155 f. Tese (Doutorado em
Clínica Cirúrgica Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
O objetivo deste estudo foi comparar as propriedades biomecânicas da estabilização
vertebral cervical caudal de cães ex vivo por meio de pinos bicorticais com
polimetilmetacrilato (PMMA) e parafusos poliaxiais monocorticais associados ou não
a distrator intersomático. Foram utilizados dez segmentos de colunas vertebrais (C2T3), coletadas de cadáveres caninos maturos (25-35 kg) que constituíam quatro
grupos experimentais, cada um representado por dez espécimes em que o espaço
intervertebral entre C6 e C7 representou a unidade vertebral motora (UVM) tratada e
C4-C5 e C5-C6 as UVM adjacentes. Os grupos foram divididos segundo a condição
avaliada: grupo colunas intactas (Intactas), grupo parafusos poliaxiais monocorticais
com distrator intersomático (Poliaxial-C-Distrator); grupo parafusos poliaxiais
monocorticais sem distrator intersomático (Poliaxial-S-Distrator) e grupo pinos
bicorticais com PMMA (Pin-PMMA). Todos os implantes foram aplicados no corpo
vertebral ventral. Os espécimes foram fixados na máquina de ensaios mecânicos em
uma posição neutra, livre da ação de forças. Em seguida, foram submetidas a
movimentos de extensão e flexão ventral por meio da aplicação de torque de ±2 Nm.
O teste biomecânico foi realizado sequencialmente nas colunas vertebrais intactas,
no grupo Poliaxial-C-Distrator, no Poliaxial-S-Distrator e no Pin-PMMA. A diferença
angular entre as vértebras antes e após a aplicação da carga foi calculada por meio
de fotogoniometria após três repetições realizadas para cada movimento (flexão e
extensão) em todos os grupos. A rigidez porcentual referente à diferença angular à
flexão, extensão e flexão-extensão foi calculada e comparada entre os grupos. A
rigidez à flexão entre C6 e C7 para os grupos Poliaxial-C-Distrator, Poliaxial-SDistrator e Pin-PMMA foi, respectivamente, 72%, 59,88% e 68,58% maior que a
rigidez das colunas intactas, sendo essa diferença estatisticamente significativa; à
extensão, a rigidez entre C6 e C7 estabilizadas com Poliaxial-C-Distrator, PoliaxialS-Distrator e Pin-PMMA foi, respectivamente, 92,51%, 89,61% e 90,98% maior que
a rigidez das colunas intactas, diferindo significativamente. A rigidez à amplitude de
movimento flexão-extensão entre C6 e C7 nos grupos Poliaxial-C-Distrator, PoliaxialS-Distrator e Pin-PMMA foi, respectivamente, 80,77%, 72,74% e 78,27% maior que
a rigidez das colunas intactas, o que diferiu significativamente. Quando a
comparação foi realizada entre os tratamentos, não houve diferença significativa na
rigidez entre C6 e C7. Não houve incremento significativo da amplitude de
movimento das vértebras adjacentes após a estabilização, independentemente do
tratamento utilizado. Em conclusão, a fixação monocortical com parafusos poliaxiais
foi comparável à estabilização realizada com pinos bicorticais e PMMA. A
associação do distrator intervertebral não promoveu aumento da rigidez à fixação
com parafusos poliaxiais.
Palavras-chave: Fusão vertebral. Parafusos ósseos. Biomecânica. Cães.

ABSTRACT
MARINHO, Paulo Vinícius Tertuliano. Ex vivo biomechanical evaluation of caudal
cervical vertebral stabilization by use of bicortical pins with
polymethylmethacrylate or monocortical polyaxial screws and connecting rods
associated or not with intersomatic distractor in dogs. 2017. 155f. Tese
(Doutorado em Clínica Cirúrgica Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
The purpose of this study was to compare the ex vivo biomechanical properties of
caudal cervical vertebral stabilization in dogs by use of bicortical pins with
polymethylmethacrylate or monocortical polyaxial screws and connecting rods
associated or not with intersomatic distractor. Ten cervical spinal columns (C2-T3),
harvested from ten adult canine cadavers (body weight ranging from 25 to 35 kg)
were used, constituting four experimental groups, each represented by 10
specimens. The intervertebral space between C6 and C7 was considered the motor
vertebral unit (UVM) that was treated and C4-C5 and C5-C6 were considered the
adjacent UVMs. Groups were divided according to the assessed condition: intact
cervical spine group (Intact Group); monocortical polyaxial screw with intersomatic
distractor (Polyaxial-C-Distrator Group): monocortical polyaxial screw without
intersomatic
distractor
(Polyaxial-S-Distrator
Group)
and
bicortical
pins/polymethylmethacrylate (PMMA) group (Pin-PMMA Group). All implants were
applied to the vertebral bodies. All constructs were fixed to a testing machine in a
neutral position (free of all testing forces). Afterwards, they were submitted to ventral
extension and flexion tests with appliance of a 2 Nm torque. All biomechanical tests
were performed sequentially on the intact group, then on Polyaxial-C-Distrator
Group, Polyaxial-S-Distrator Group and Pin-PMMA Group. The angular difference
between the vertebrae before and after load appliance was measured by
photogoniometry after three cycles of each movement (flexion and extension) in all
groups. Subsequently, range of motion to flexion, extension and flexion-extension in
the intervertebral spaces was measured and compared between the groups.
Stiffness to flexion between C6 and C7 in Polyaxial-C-Distrator, Polyaxial-S-Distrator
and Pin-PMMA groups was 72%, 59.88% and 68.58% significantly greater than that
of the intact group, while stiffness to extension was 92.51%, 89.61% and 90.98%
statistically greater, respectively. Stiffness to range of motion in flexion-extension was
80.77%, 72.74% and 78.27% for Polyaxial-C-Distrator, Polyaxial-S-Distrator and PinPMMA groups, respectively, which differed significantly from stiffness of intact group.
Comparison between treatments was not significantly different as to stiffness
between C6 and C7. There was no significant increase in the range of motion of the
adjacent vertebrae after stabilization, regardless of the treatment used. In conclusion,
monocortical stabilization with polyaxial screws proved to be comparable to the
stabilization performed with bicortical pins/PMMA constructs, a consecrated
technique. Association of intervertebral distractor did not increase stiffness of the
polyaxial screws constructs.
Key-words: Vertebral fusion. Bone screws. Biomechanics. Dogs.
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1 INTRODUÇÃO

Diversos métodos de distração-estabilização vertebral têm sido utilizados no
tratamento da espondilomielopatia cervical (BRUECKER; SEIM; BLASS, 1989;
DIXON; TOMLINSON; KRAUS, 1996; FITCH et al., 2000; STURGES; LECOUTEUR,
2003; KOEHLER et al., 2005; VOSS; STEFFEN; MONTAVON, 2006; DA COSTA,
2010). Uma vez que o uso desses implantes permite aumentar o diâmetro do canal
vertebral e reduzir os efeitos da protrusão do ânulo fibroso dorsal, hipertrofia
ligamentar

e

inflamação

ou

deformidade

das

facetas

articulares,

produz

descompressão indireta e elimina o componente dinâmico da compressão medular
(SOLANO et al., 2015).
Dentre os implantes descritos na literatura destaca-se a combinação de pinos
bicorticais associados com o polimetilmetacrilato (PMMA) nos corpos vertebrais
(BRUECKER; SEIM; BLASS, 1989; KOEHLER et al., 2005), que têm sido
associados a uma taxa inaceitável de penetração do canal vertebral e forame
intervertebral (CORLAZZOLI, 2008). Entretanto, os relatos clínicos e os estudos
biomecânicos do uso de construções envolvendo parafusos monocorticais na coluna
cervical sugerem que a construção com parafusos/PMMA ou placas bloqueadas é
eficaz na estabilização da coluna vertebral de cães com espondilomielopatia cervical
(BLASS et al., 1988; ELLISON et al., 1988; BRUECKER; SEIM; BLASS, 1989;
VOSS; STEFFEN; MONTAVON, 2006; BERGMAN et al., 2008; SHAMIR; CHAI;
LOEB, 2008; TROTTER, 2009; AGNELLO et al., 2010; STEFFEN; VOSS; MORGAN,
2011; HETTLICH et al., 2013; HETTLICH et al., 2014; SOLANO et al., 2015;
HETTLICH; FOSGATE; LITSKY, 2017). Enquanto a fixação com parafusos
monocorticais e PMMA permite uma aplicação mais versátil, as placas bloqueadas
oferecem um implante de baixo perfil sem a possibilidade dos efeitos adversos locais
da aplicação do PMMA (HETTLICH; FOSGATE; LITSKY, 2017). A adição de um
espaçador intersomático nessas construções aumenta a rigidez significativamente
(HETTLICH et al., 2014; HETTLICH; FOSGATE; LITSKY, 2017).
Os parafusos pediculares, sejam monoaxiais ou poliaxiais, têm sido cada vez
mais utilizados na estabilização vertebral de cães. A grande vantagem de sua
utilização relaciona-se a uma estabilidade angular que se assemelha àquela
conferida pelas placas bloqueadas, com baixo perfil do implante e com a
versatilidade de aplicação conferida pelas construções com PMMA, especialmente
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os parafusos poliaxiais (MORGENSTERN et al., 2003; KOLLER et al., 2008a;
KOLLER et al., 2008b; KOLLER et al., 2009; ABUMI; ITO; SUDO, 2012; KOKTEKIR
et al., 2015). Na literatura veterinária, os parafusos pediculares têm sido avaliados
biomecanicamente em cadáveres caninos (MEIJ et al., 2007) e in vivo (SMOLDERS
et al., 2012; FITZPATRICK, 2014; TELLEGEN et al., 2015) apenas para
estabilização da coluna lombossacra após cirurgia descompressiva, promovendo
estabilidade vertebral eficiente (MEIJ et al., 2007; SMOLDERS et al., 2012; ZYND et
al., 2014). Já em seres humanos, o uso é rotineiro no tratamento de diversas
afecções que causam instabilidade vertebral ou quando se requer fusão vertebral,
tanto na coluna cervical, na torácica ou na lombar (YAHIRO, 1994; BOOS; WEBB,
1997; MORGENSTERN et al., 2003; KOLLER et al., 2008a; KOLLER et al., 2008b;
KOLLER et al., 2009; ABUMI; ITO; SUDO, 2012; KOKTEKIR et al., 2015).
Na literatura revisada, não foi identificado estudo biomecânico referente ao
uso de parafusos poliaxiais monocorticais na estabilização ventral da coluna
vertebral cervical de cães, o que motivou a realização deste trabalho. Objetivou-se,
portanto, comparar biomecanicamente a estabilidade vertebral cervical caudal
conferida por meio de pinos bicorticais/PMMA ou parafusos poliaxiais monocorticais
associados ou não a distrator intersomático.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Espondilomielopatia cervical: etiologia, fisiopatologia e tratamento
cirúrgico

A espondilomielopatia cervical (EMC), ou síndrome de Wobbler, é uma
doença que afeta várias estruturas da coluna vertebral cervical de cães de raças
grandes e gigantes, tendo como consequência a compressão estática e dinâmica da
medula espinhal cervical, raízes nervosas, ou ambas, levando a graus variados de
déficits neurológicos e dor cervical. Há diferentes nomes para essa doença na
medicina veterinária: síndrome de Wobbler, espondilomielopatia cervical caudal,
espondilopatia cervical, espondilopatia cervical com compressão disco-associada,
instabilidade vertebral cervical, síndrome da malformação e má articulação cervical,
espondilolistese cervical, mielopatia cervical estenótica, síndrome de Wobbler discoassociada,

estenose

espinhal

cervical,

subluxação

cervical,

síndrome

de

instabilidade-malformação cervical vertebral, mielopatia cervical espondilótica e
espondilomielopatia cervical. Poucas doenças em medicina veterinária receberam
ao menos catorze denominações diferentes, o que certamente reflete a falta de
conhecimento sobre a fisiopatogenia da afecção (TOOMBS; WATERS, 2003; DA
COSTA, 2010).

2.1.1 Etiologia

A etiologia da EMC ainda é desconhecida, sendo que as possíveis causas
incluem as de origem genética, congênita, conformação corporal e nutricional.
Felizmente, nos últimos anos, diversos estudos foram realizados e forneceram
informações importantes sobre aspectos vários da EMC (DA COSTA, 2010).
Muitos pesquisadores propuseram uma origem genética para a ocorrência da
afecção (PALMER; WALLACE, 1967; SELCER; OLIVER JR., 1975; DENNY; GIBBS;
GASKELL, 1977; MASON, 1977; JAGGY et al., 1988; BURBIDGE; PFEIFFER;
BLAIR, 1994), mas tais estudos não demonstraram claramente características
hereditárias. No entanto, em estudo recente com sessenta dobermanns, observouse um modo autossômico dominante com penetrância incompleta para a EMC (DA
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COSTA et al., 2013). Outro estudo em dobermanns neonatos investigou as
características da tomografia computadorizada (TC) da coluna cervical em 27 cães,
comparando-a com a coluna cervical de cães neonatos de outras raças, sendo
identificadas estenose do aspecto cranial do canal vertebral e assimetria do corpo
vertebral na quinta (C5), sexta (C6) e sétima (C7) vértebras cervicais dos
dobermanns, sendo C7 a vértebra mais afetada, indicando que dobermanns nascem
com estenose congênita do canal vertebral (BURBIDGE, 1999).
A conformação óssea poderia ser fator predisponente para o desenvolvimento
da EMC, e por vários anos sugeriu-se que cães com pescoço longo e cabeça maior
que o normal estariam predispostos à EMC, pois o peso excessivo da cabeça destes
cães atuaria em conjunto com a força da gravidade sobre as vértebras cervicais,
causando EMC (WRIGTH; REST; PALMER, 1973). Segundo Wrigth, Rest e Palmer
(1973), cães de cabeça grande, de pescoço longo e com taxa de crescimento rápido
sofrem estresse anormal nos corpos vertebrais, provocando alterações vertebrais e
compressão da medula espinhal. No entanto, em um estudo com 138 dobermanns
de um a treze anos de idade, não foi encontrada correlação alguma entre a
conformação do corpo, tamanho da cabeça, comprimento do pescoço, comprimento
do corpo e altura da cernelha com imagens radiográficas que evidenciassem EMC
(BURBIDGE; PFEIFER; BLAIR, 1994). Estudo semelhante realizado em quinze cães
da raça dogue alemão tampouco encontrou correlação entre conformação corporal e
EMC (MARTIN-VAQUERO; DA COSTA, 2015). Assim, parece improvável que a
conformação do corpo tenha papel significativo no desenvolvimento da EMC,
refutando a hipótese de que cabeça grande ou pescoço longo desempenham papel
causal na EMC (DA COSTA, 2010).
Fatores dietéticos, incluindo superalimentação e excesso de cálcio, proteína e
calorias na dieta, também foram propostos como possíveis causas de EMC em
dogues alemães (HEDHAMMAR et al., 1974), mas é improvável que apenas o
excesso desses nutrientes seja capaz de causar EMC sem a presença de outros
fatores, pois há muito tempo as práticas de superalimentação e suplementação com
cálcio foram abandonadas, e, mesmo assim, a doença ainda é comumente vista (DA
COSTA, 2010).
Como os cães afetados apresentam estenose do canal vertebral causada por
doença do disco intervertebral, em geral nos discos cervicais caudais, ou por
estenose associada à malformação óssea, provavelmente de origem congênita
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(SEIM; WITHROW, 1982; DA COSTA, 2010), a fisiopatologia da doença é estudada
e explicada com base nessa divisão (DA COSTA, 2010).

2.1.2 Fisiopatologia

A EMC ósseo-associada ocorre predominantemente em cães jovens de raças
gigantes, e, assim, sendo a raça dogue alemão a principal afetada, e como nesses
animais a doença é vista em idade mais precoce, a causa hereditária parece a mais
provável. Os cães afetados apresentam estenose severa do canal vertebral
decorrente de proliferação óssea do arco vertebral dorsalmente, das facetas
articulares dorsolateralmente, ou das facetas articulares e dos pedículos vertebrais
lateralmente.
A causa da compressão parece ser a combinação de malformações
vertebrais com alterações osteoartríticas das facetas articulares, e, apesar de a
maioria dos cães de raças gigantes apresentarem compressões ósseas,
ocasionalmente estas podem ser complicadas pela ocorrência de protrusão discal
quando os cães ficam mais velhos. Cães de raças grandes, como os dobermanns,
também podem ter compressões puramente ósseas, mas essas são menos comuns
que a compressão disco-associada. A compressão por hipertrofia do ligamento
amarelo pode fazer parte dessa doença, mas a compressão ligamentar como única
fonte de compressão não é comum (DA COSTA, 2010). Em estudos que investigam
a densidade mineral óssea (DMO) em pessoas, a osteoartrite articular do processo
articular vertebral está associada a uma maior DMO, quando comparada a áreas
vertebrais não afetadas (CANN; GENANT, 1980; KNIGHT; RING; BHALLA, 1992;
PEEL et al., 1995; LIU et al., 1997; KINOSHITA et al., 1998; MIYAKOSHI et al.,
2003; YOGANANDAN et al., 2006; ICHCHOU et al., 2010; WESARG et al., 2012).
Estudo realizado em dogues alemães normais e com EMC ósseo-associada, não
revelou diferença na DMO entre o controle (cães normais) e o grupo afetado (cães
com EMC), não sendo detectada associação entre a osteoartrite cervical e a DMO
em cães com EMC (ARMSTRONG; DA COSTA; MARTIN-VAQUERO, 2014).
A compressão disco-associada é observada em cães de raças grandes de
meia idade, principalmente dobermanns pinschers com mais de três anos e, em
média, com seis anos de idade (DA COSTA, 2010). Embora a patogênese da EMC
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disco-associada não seja bem compreendida, suspeita-se que haja um componente
multifatorial, incluindo anormalidades primárias do desenvolvimento e alterações
degenerativas secundárias que levam à estenose do canal vertebral e à compressão
da medula espinhal (VANGUNDY, 1989).
No dobermann pinscher, a doença do disco intervertebral crônica tem papel
importante (VANGUNDY, 1988; JEFFERY; MCKEE, 2001), sendo frequentemente
dinâmica e muitas vezes secundária a uma combinação de doenças degenerativas
do disco, hipertrofia do anel fibroso dorsal e hipertrofia do ligamento longitudinal
dorsal (SEIM; WITHROW, 1982; SEIM, 2007). Cães afetados nascem com estenose
congênita relativa do canal vertebral (DA COSTA; JOHNSON, 2012), que por si só
não leva a sinais clínicos, mas predispõe seu desenvolvimento. A maioria das
compressões da medula espinhal disco-associadas está localizada na região caudal
da coluna cervical, afetando os discos entre C5 e C6 e entre C6 e C7 (DA COSTA,
2010), e as características biomecânicas da coluna cervical caudal podem justificar a
alta incidência de lesões caudais do disco cervical. Em estudos experimentais,
demonstrou-se que a coluna vertebral cervical caudal sofre até três vezes mais
torção do que a coluna cervical cranial (JOHNSON et al., 2010), que é a principal
força biomecânica que leva à degeneração do disco intervertebral em cães que não
são condrodistróficos (JOHNSON et al., 2010). Essa característica biomecânica é
explicada pela característica mais cônica das facetas articulares da coluna cervical
caudal, mais comum em raças grandes, que permitem maior torção vertebral
(BREIT; KUNZEL, 2002). Além disso, dobermanns com EMC têm discos
intervertebrais maiores do que cães clinicamente normais, o que pode causar maior
volume de protrusão discal no canal vertebral (DA COSTA, 2007).
O conceito de lesão dinâmica é mecanismo importante para explicar o
desenvolvimento de sinais clínicos em cães com EMC disco ou ósseo-associada
(LEVINE, 1997; ICHIHARA et al., 2003; HENDERSON et al., 2005; DA COSTA,
2007; DA COSTA, 2010). Aparentemente, na literatura há confusão entre o conceito
de instabilidade e o de lesão dinâmica, que são completamente distintos. A
instabilidade, nas mielopatias cervicais, é definida como a perda da capacidade da
coluna cervical, sob cargas fisiológicas, de manter relações anatômicas entre as
vértebras, induzindo dano inicial ou subsequente à medula espinhal ou às raízes
nervosas, com deformidade incapacitante ou dor (PANJABI et al., 2005). A lesão
dinâmica é a piora ou a melhora da compressão medular cervical com diferentes
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posições da coluna cervical ou hipermobilidade fisiológica, em que o aumento da
mobilidade é reversível e não induz patologia do disco ou das facetas articulares,
podendo ser observada com movimentos de flexão e de extensão na mielografia
(WHITE; PANJABI, 1988; DA COSTA, 2010).
Nas descrições originais, a observação nas mielografias de compressão
aparente da medula espinhal, quando o pescoço de cães com EMC era flexionado
ou estendido, foi o fator que levou a se considerar a instabilidade como um fator
importante na patogênese da EMC (PARKER et al., 1973; TROTTER et al., 1976).
No entanto, o fato de a medula espinhal aparecer comprimida na flexão ou na
extensão do pescoço na mielografia não significa necessariamente que há
instabilidade. Variações nos graus de compressão da medula espinhal são
esperadas, pois é um padrão fisiológico de movimento da coluna em cães e em
humanos. A extensão ou dorso-flexão cervical em humanos saudáveis causa uma
redução de 11% a 16% da área do canal vertebral, por conta da formação de uma
prega do ligamento amarelo, do anel fibroso e da dura-máter (REID, 1960; WALTZ,
1967), e, ao mesmo tempo, causa aumento da área da medula espinhal em 9% a
17%, o que explica por que a extensão do pescoço provoca o agravamento da
compressão da medula espinhal em cães (WALTZ, 1967). A flexão do pescoço, por
sua vez, gera efeito oposto na medula espinhal, causando seu estiramento entre C2
e T1 e aumento do comprimento em até 17,6%, e o máximo de tensão ocorre na
região cervical caudal (REID, 1960; WALTZ, 1967; MUHLE et al., 2001).
As compressões dinâmicas da medula espinhal estão presentes na forma
disco e ósseo-associada da EMC. Lesão dinâmica seria aquela que piora ou
melhora com diferentes posições da coluna cervical (DA COSTA, 2010). Flexão
contínua e extensão da coluna cervical podem levar ao alongamento da medula
espinhal, causando tensão axial e estresse dentro da medula espinhal, e têm sido
propostos como mecanismos-chave da lesão da medula espinhal na mielopatia
cervical espondilótica em seres humanos. Essas alterações dinâmicas no canal
vertebral foram documentadas recentemente na região vertebral cervical de cães. A
extensão da coluna cervical resultou em 28,9% de redução no diâmetro do canal
vertebral em relação à flexão (RAMOS et al., 2015a). O estreitamento significativo na
extensão cervical também foi demonstrado no forame intervertebral cervical caudal
(RAMOS et al., 2015b).
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A instabilidade ainda não foi provada em cães com EMC e é improvável que
ela esteja presente nesses cães, uma vez que as evidências atuais não confirmam
esse fator na patogênese da EMC (DA COSTA, 2007). Estudos morfométricos e
morfológicos de ressonância magnética, especificamente em dobermanns, reforçam
esse conceito. O porcentual de distração do disco intervertebral entre dobermanns
normais e afetados por EMC foi comparado e nenhuma diferença foi observada,
sugerindo que a mobilidade do disco intervertebral, pelo menos no plano
longitudinal, foi semelhante entre dobermanns normais e acometidos (DA COSTA et
al., 2006). Na verdade, cães com degeneração do disco intervertebral apresentam
mobilidade intervertebral reduzida (DAI, 1998; KAIGLE; WESSBERG; HANSSON,
1998; KUMARESAN et al., 2001), no entanto, investigações específicas são
necessárias para definir o papel das lesões dinâmicas em cães com EMC e avaliar a
presença ou a ausência de instabilidade (DA COSTA, 2010).
Observou-se na ressonância magnética (RM) que dobermanns pinschers
clinicamente normais apresentam compressões medulares clinicamente silenciosas,
e, portanto, a compressão da medula espinhal não necessariamente leva a sinais
neurológicos (DA COSTA et al., 2006; DE DECKER et al., 2008). Da mesma forma,
outras alterações da coluna vertebral, como degeneração de disco intervertebral,
protrusão do disco intervertebral e estenose do forame intervertebral, foram
encontradas em alta porcentagem em dobermanns clinicamente normais (DA
COSTA et al., 2006). Obviamente, a compressão da medula espinhal é um
componente importante para a patogênese da EMC, porém deve ser acompanhada
de outros fatores para levar à doença clínica (DA COSTA, 2007).
Em 32 dobermanns pinschers com e sem apresentação de sinais clínicos de
EMC, foram estudadas as características morfológicas e morfométricas da coluna
vertebral cervical e da medula espinhal por imagem de ressonância magnética,
constatando-se que a compressão da medula espinhal cervical pode estar presente
em dobermanns clinicamente normais, mas com canal vertebral mais largo, e que
dobermanns com sinais clínicos de EMC possuíam estenose do canal vertebral, e,
mesmo nas regiões de C2 e C7-T1, determinou-se que a estenose do canal
vertebral é o mecanismo principal para o desenvolvimento dos sinais neurogênicos
da EMC (DA COSTA, 2006).
Todos os cães com EMC têm algum grau de estenose do canal vertebral, que
pode ser absoluta, quando causa compressão medular direta e sinais neurológicos,
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ou relativa, quando por si só não causa sinais de mielopatia, mas predispõe o
paciente a desenvolvê-los (DA COSTA, 2010).
Segundo Burbidge, Pfeiffer e Guilford (1999), dobermanns pinscher afetados
têm vértebras cervicais caudais anormais, tais malformações vertebrais resultam na
estenose do canal vertebral e na deformação das facetas articulares e dos
processos espinhosos dorsais, o que direta ou indiretamente causa a compressão
da medula espinhal, resultando nos sinais clínicos característicos da síndrome de
Wobbler.
Portanto, três fatores agem em combinação para explicar a fisiopatologia da
EMC disco-associada: a) estenose relativa do canal vertebral, b) torção mais
pronunciada na coluna cervical caudal, que leva à degeneração do disco
intervertebral, e c) protrusão de discos de maior volume na região cervical caudal
(DA COSTA, 2010; PLATT; DA COSTA, 2011).
Além das compressões estáticas e dinâmicas, estudos recentes têm
destacado a importância dos mecanismos moleculares em modelos animais em
humanos e cães com espondilomielopatia cervical. Apoptose mostrou estar presente
na medula espinhal de cães com EMC, afetando principalmente oligodendrócitos,
cuja apoptose pode interferir na remielinização e estar envolvida na progressão
contínua dos sinais (DA COSTA; ARMSTRONG; RUSSELL, 2013).
Em estudo recente, avaliou-se a expressão de proteínas no fluido cérebroespinhal (FCE) de dogues alemães com EMC ósseo-associada, encontrando-se
regulação positiva de duas glicoproteínas — alfa 2-HS (α-2-HS-glycoprotein) e
SPARC (secreted protein, acidic, rich in cysteine) — e complemento C3, que são
associadas com alterações osteoartríticas (MARTIN-VAQUERO et al., 2015).
Outro estudo (MARTIN-VAQUERO et al., 2014) analisou a concentração de
citocinas no FCE de cães com EMC ósseo-associada. Houve uma redução
significativa da concentração de proteína quimiotática de monócitos-1 (MCP-1) e
quimiocina ligante 2 (CCL2) em cães afetados. Os monócitos, por sua vez, são
necessários para o clearence axonal e detritos de mielina, portanto, menor
concentração de MCP-1/CCL2 pode comprometer o clearence axonal e afetar a
recuperação. No mesmo estudo, as concentrações mais elevadas de interleucina-6
(IL-6) foram encontradas em cães com hiperintensidade na medula espinhal vista
nas imagens de ressonância magnética. A IL-6 tem sido implicada na geração e na
propagação de inflamação crônica.
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2.1.3 Tratamento cirúrgico

O tratamento da EMC pode ser médico ou cirúrgico. A cirurgia é o tratamento
de escolha para a afecção, porém, o tratamento médico é geralmente indicado para
cães que apresentam o primeiro episódio de déficits neurológicos ou quando a EMC
desenvolve-se antes da maturidade esquelética (SHARP; WHEELER, 2005), sendo
considerada uma medida temporária para aliviar os sinais clínicos, pois a EMC é
definida como uma doença progressiva, em que a cirurgia é necessária para deter a
progressão dos sinais (MCKEE; SHARP, 2003).
A decisão de recomendar o tratamento cirúrgico deve ser baseada em
diversos fatores, como a gravidade dos sinais neurogênicos, o grau da dor, a
gravidade da lesão compressiva, a resposta ao tratamento médico, as expectativas
do proprietário em curto e longo prazo, a presença de outros problemas
neurogênicos, ortopédicos ou de doença não neurogênica, como a cardiomiopatia
dilatada (DA COSTA, 2010).
Embora haja numerosas técnicas cirúrgicas descritas para o tratamento da
EMC, apenas algumas têm bons resultados em longo prazo. A escolha da técnica
cirúrgica baseia-se em classificação da doença, apresentação clínica, corpo ou
espaço intervertebral afetado, número de lesões presentes, localização da lesão
dentro do canal vertebral e presença ou ausência de lesão dinâmica (SEIM, 2007).
Foram propostos procedimentos cirúrgicos diversos para o tratamento da
EMC, sendo a porcentagem de sucesso com todas as técnicas em torno de 80%
(SHARP; WHEELER, 2005; SEIM, 2007; DA COSTA, 2010). O grande número de
técnicas descritas reflete a dificuldade do tratamento da EMC (DE DECKER et al.,
2008). Existem duas categorias cirúrgicas básicas para o tratamento cirúrgico da
EMC, as técnicas de descompressão direta e indireta (SHARP; WHEELER, 2005),
nas quais a primeira visa o acesso ao canal vertebral para descompressão deste em
pacientes com protrusão discal e/ou compressões dorsais associadas a alterações
osteoartríticas das facetas articulares, malformação da lâmina do arco vertebral ou
hipertrofia do ligamento amarelo; já a segunda categoria visa promover distração e
estabilização das vértebras, com consequente descompressão medular nos
pacientes com doença disco-associada, hipertrofia do ligamento longitudinal dorsal
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e/ou protrusão discal responsiva à tração nos exames de imagem (SEIM, 2007; DA
COSTA, 2010).
As técnicas de descompressão direta são o slot ventral, o slot em cone
invertido, a laminectomia dorsal, laminoplastia dorsal e a hemilaminectomia cervical
(SWAIM, 1974; CHAMBERS; OLIVER; BJORLING, 1986; LYMAN, 1989; GORING;
BEALE; FAULKNER, 1991; JEFFERY, 1995; DE RISIO et al., 2002; ROSSMEISL
JR. et al., 2005).
As técnicas descompressivas indiretas são tipicamente agrupadas na
categoria de distração-estabilização. A decisão por uma determinada técnica pode
ser difícil, e para facilitar a decisão sobre qual seria mais indicada em determinada
situação, a divisão entre a EMC disco-associada ou ósseo-associada pode guiar o
cirurgião em relação à origem e ao direcionamento da compressão (DA COSTA,
2010).
Nas compressões ósseo-associadas, as compressões normalmente são
estáticas, e, assim, recomenda-se a descompressão direta nos locais afetados
(JEFFERY, 1995; DA COSTA, 2010), o que pode ser obtido por meio de
laminectomia dorsal ou hemilaminectomia cervical (DE RISIO et al., 2002;
ROSSMEISL JR. et al., 2005). Nas compressões lateralizadas bilateralmente,
normalmente a descompressão é desafiadora, e pode realizar-se a técnica de
laminoplastia (JEFFERY, 1995). Danielski, Vanhaesebrouck e Yeadon (2012)
relataram evolução clínica favorável com recuperação total do quadro neurológico
em um dogue alemão de três anos com EMC ósseo-associada tratado com
associação de técnicas de descompressão indireta por distração e estabilização
ventral por meio de placas metálicas, seguida de descompressão direta pela
facetectomia unilateral.
Em um estudo retrospectivo com sete dogue alemães para avaliar a resposta
à técnica cirúrgica de distração e estabilização com plug de PMMA e enxerto ósseo
esponjoso autógeno em cães com EMC ósseo-associada (LEWIS et al., 2013),
todos os cães apresentaram melhora no pós-operatório imediato, e a recidiva
ocorreu entre quatro meses e quatro anos de pós-operatório em três cães que
apresentaram vários locais de compressão. O resultado em longo prazo foi positivo
em quatro dos sete cães, sugerindo que a melhora significativa ocorreu por conta da
diminuição da estenose do canal vertebral decorrente da distração dos tecidos
moles proliferativos associados com o ligamento amarelo e com as facetas
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articulares, uma vez que as mensurações dos canais vertebrais antes e após a
cirurgia não apresentaram mudanças radiográficas significativas, o que sustenta a
teoria que a estabilização da coluna cervical em cães com estenose do canal
vertebral reduz o risco de progressão clínica por diminuir a lesão medular repetitiva,
eliminando o componente dinâmico da compressão. Os autores concluíram que a
técnica é considerada segura em pacientes com EMC ósseo-associada com um
único local de compressão lateral ou dorsolateral, porém a recidiva em longo prazo
foi comum em cães com vários locais de compressão.
Segundo Galano et al. (2005) e Sharp e Wheeler (2005), a distraçãoestabilização também pode permitir a regressão das lesões óssea e ligamentar ao
longo do tempo (GALANO et al., 2005; SHARP; WHEELER, 2005). As lesões
ligamentares puras, como a hipertrofia do ligamento amarelo de forma isolada, são
muito raras, ocorrendo normalmente em associação com a EMC disco ou ósseoassociada, porém, quando presentes, o tratamento pode ser realizado por meio de
descompressão direta com o uso de laminectomia dorsal e/ou distração-fusão
vertebral ventral (DA COSTA, 2010). Na compressão disco-associada, a maioria das
técnicas fundamenta-se no conceito de lesão estática ou dinâmica visualizadas na
mielografia ou ressonância magnética, no entanto, o resultado para a maioria das
técnicas cirúrgicas é bastante semelhante. Geralmente, as compressões ventrais
estáticas são tratadas com slot ventral ou slot ventral invertido, e as compressões
dinâmicas com o uso de distração-estabilização associadas ou não ao slot ventral,
sendo os plugs de PMMA ou pinos/parafusos combinados com PMMA comumente
utilizados. Se houver vários locais de compressão, utilizam-se técnicas de distraçãoestabilização com plug de PMMA (SHARP; WHEELER, 2005). A laminectomia
dorsal é uma alternativa para o tratamento de múltiplas compressões ventrais
(LYMAN, 1989; DA COSTA, 2010).
Recentemente, a artroplastia cervical foi descrita com o intuito de promover
distração mantendo o movimento entre as vértebras, evitando, portanto, a fusão
vertebral, podendo ser utilizada em compressões ventrais simples ou múltiplas
(ADAMO, 2007; ADAMO, 2011; ADAMO et al., 2014a; ADAMO et al., 2014b). As
técnicas de distração-estabilização, bem como a artroplastia, têm sido combinadas
tanto com a discectomia parcial como com slot ventral completo.
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2.1.3.1 Técnicas de distração-estabilização vertebral cervical

Diversos métodos de estabilização interna têm sido utilizados e testados na
coluna cervical, seja em ensaios clínicos não controlados (BRUECKER; SEIM;
BLASS, 1989) ou em estudos biomecânicos in vitro (KOEHLER et al., 2005),
destacando-se a combinação de pinos lisos ou rosqueados bicorticais associados
com PMMA nos corpos vertebrais (BRUECKER; SEIM; BLASS, 1989; KOEHLER et
al., 2005), a colocação de parafusos nos processos transversos das vértebras
cervicais em vez do corpo vertebral, sobrepostos por PMMA (HICKS et al., 2009),
placa bloqueada com fixação por meio de parafusos monocorticais (VOSS;
STEFFEN; MONTAVON, 2006; BERGMAN et al., 2008; TROTTER, 2009;
AGNELLO et al., 2010), fixação monocortical com parafusos no corpo vertebral e
PMMA (HETTLICH et al., 2013; HETTLICH et al., 2014), dentre outras técnicas
como o uso de placas SOP (String-of-Pearl) (SOLANO et al., 2015) ou placas de
reconstrução (HETTLICH; FOSGATE; LITSKY, 2017). Todas essas técnicas podem
estar associadas a um espaçador intersomático, com a finalidade de aumentar a
rigidez da construção (HETTLICH et al., 2014).
Múltiplos espaçadores em combinações ou não com estabilização adicional
ventral foram propostos. Dentre os mais antigos destacam-se as arruelas e os
parafusos (MASON, 1979; READ; ROBINS; CARLISLE, 1983; MCKEE et al., 1990;
MCKEE; BUTTERWORTH; SCOTT, 1999), vários tipos de enxerto ósseo (ELLISON;
SEIM; CLEMMONS, 1988; BERGMAN et al., 2008) e os plugs de PMMA, que ainda
têm sido utilizados até hoje (DIXON; TOMLINSON; KRAUS, 1996; MCKEE; PINK;
GEMMILL, 2016).
Para os distratores intervertebrais mais modernos, a maioria das técnicas tem
sido apresentada em estudos em cadáver e ensaios clínicos em pequena escala,
sendo difícil comparar e contrastar as técnicas. Os principais cages intersomáticos
são: espaçador de fio de Kirschner modificado e associado com parafuso e PMMA
(SHAMIR; CHAI; LOEB, 2008); cage de titânio ancorado com dispositivos de fixação
(SCHOLLHORN et al., 2013); cage de fibra de carbono (STEFFEN; VOSS;
MORGAN, 2011); cage de TTA (Tibial Tuberosity Advancement) (ERB; PFEIL,
2012); cage de titânio distraível (ADREGA DA SILVA; BERNARD; BARDET, 2010;
DE DECKER et al., 2011); FITS (Fitz Intervertebral Traction Screw) (SOLANO et al.,
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2015). Segundo Hakalo et al. (2008), a adição de uma estabilização ventral adicional
aos distratores intersomáticos melhora significativamente a estabilidade segmentar e
a subsidência na coluna vertebral cervical.
Nesta revisão, detalhamento mais específico será realizado para as técnicas
que usam pinos/parafusos uni ou bicorticais nos corpos vertebrais associados com
PMMA e a construção composta pelo distrator intersomático FITS.

2.1.3.1.1 Pinos/parafusos e PMMA

Esta técnica é recomendada para uma única lesão compressiva ventral da
medula espinhal (BRUECKER; SEIM; BLASS, 1989). Segundo Seim (2007), ela
pode ser usada para distrair e estabilizar até dois espaços intervertebrais afetados.
No entanto, alguns autores alertam que utilizando a técnica em dois segmentos
afetados há maior risco de insucesso, independentemente de ser feito um slot
ventral parcial ou completo (DA COSTA, 2010). Com o procedimento faz-se uso de
um implante metálico, que podem ser dois pinos de Steinmann, pinos com rosca ou
parafusos (figuras 1A e 1B). Um estudo sugeriu que os pinos de perfil positivo
fornecem uma fixação mais rígida que os pinos lisos (KOEHLER et al., 2005). O
ângulo de inserção originalmente recomendado era entre 30° e 35° (BRUECKER;
SEIM; BLASS, 1989); contudo, um estudo de simulação em tomografia
computadorizada (CARLAZZOLI, 2008) indicou que, embora esses valores
angulares sejam relativamente seguros para as vértebras C5 e C6, 45° é mais
adequado para C7. A taxa de sucesso em longo prazo é de 73% (BRUECKER;
SEIM; BLASS, 1989).
Esse implante tem sido avaliado biomecanicamente em ensaios clínicos não
controlados (BRUECKER; SEIM; BLASS, 1989) e em estudos biomecânicos in vitro
(KOEHLER et al., 2005). Embora seja um implante biomecanicamente rígido, o uso
de implantes tradicionais de pinos e PMMA pode estar associado a um declínio na
condição do paciente (KOEHLER et al., 2005). A inserção bicortical de pinos,
mesmo em ângulos recomendados de 30° a 45°, culmina com uma taxa inaceitável
de penetração do canal vertebral. Por conta do pequeno corredor seguro, o prejuízo
para canal vertebral e medula espinhal, forame intervertebral e raízes nervosas, ou
forame vertebral e artéria vertebral são prováveis e complicações devastadoras são

37

observadas (CORLAZZOLI, 2008). Em dois estudos com uso da associação pinos e
PMMA, a porcentagem de pinos que foram deslocados e penetraram estruturas
vitais variou de 25% em nove cães (CORLAZZOLI, 2008) a 57% em 14 cães
(KOEHLER et al., 2005).
Com o intuito de evitar tais complicações, uma técnica alternativa foi proposta.
O método envolve a colocação de parafusos monocorticais diretamente nos corpos
vertebrais. Os relatos clínicos com o uso de construções envolvendo parafusos
monocorticais em cães com EMC sugere que a fixação no parafuso monocortical é
eficaz na estabilização da coluna cervical (BLASS et al., 1988; ELLISON et al., 1988;
BRUECKER; SEIM; BLASS, 1989; VOSS; STEFFEN; MONTAVON, 2006;
BERGMAN et al., 2008; SHAMIR; CHAI; LOEB, 2008; TROTTER, 2009; STEFFEN;
VOSS; MORGAN, 2011). Com o objetivo de avaliar biomecanicamente a fixação
cervical por meio de parafusos monocorticais, Hettlich et al. (2013) compararam a
fixação bicortical com a monocortical e concluíram que a fixação monocortical no
modelo utilizado promoveu estabilidade rígida equivalente à fixação bicortical (Figura
1C). Seguindo o mesmo modelo com parafusos, Hettlich et al. (2014) mostraram que
a adição de um espaçador intervertebral (figura 1D) aumentou significativamente a
rigidez da construção por meio da fixação monocortical com parafusos e PMMA, em
comparação com a fixação sem o espaçador.
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Figura 1 - Imagem esquemática em corte transversal (A) e imagem lateral (B) da aplicação bicortical
de pinos de perfil positivo e PMMA. Imagem radiográfica da aplicação de parafusos monocorticais
nos corpos vertebrais, associado à PMMA, sem o uso de espaçador intervertebral (C) e após o uso
de espaçador intervertebral (D)

Fonte: PLATT e DA COSTA (2011) (A e B), HETTLICH et al. (2013) (C) e HETTLICH et al. (2014) (D)

O PMMA é de fácil aquisição, baixo custo e fornece uma construção de
fixação forte e versátil quando usado com parafusos ou pinos. No entanto, a
espessura de PMMA necessária para a rigidez de construção apropriada torna um
implante grande e volumoso, o que pode interferir na traqueia e no esôfago, bem
como a síntese dos tecidos moles. A polimerização exotérmica do PMMA tem
implicações potenciais para a saúde e pode ser prejudicial aos tecidos. Finalmente,
ajustar ou remover o PMMA após a consolidação óssea é um desafio,
particularmente nos limites da exposição da coluna cervical ventral (MEYER JR.;
LAUTENSCHLAGER; MOORE, 1973; MJOBERG et al., 1984; SMITH, 1985; WEBB;
SPENCER, 2007).
Os implantes que não têm o PMMA como parte da construção, como as
placas e os parafusos, permitem a fixação com perfil muito mais baixo quando
comparado com o PMMA, e a remoção do implante é simples. Placas de bloqueio
oferecem a vantagem adicional do uso de parafusos monocorticais e não exigem
contorno perfeito para a superfície do corpo vertebral ondulante. Contudo, os
desenhos das placas — no que diz respeito à trajetória do parafuso, à distância do
furo do parafuso, ao comprimento e ao tamanho da placam — podem não ser

39

apropriados para as dimensões específicas do corpo vertebral do animal como as
construções com PMMA (HETTLICH; FOSGATE; LITSKY, 2017).

2.1.3.1.2 FITS (Fitz Intervertebral Traction Screw)

O FITS é um espaçador que foi desenvolvido recentemente com o intuito de
promover distração intervertebral sem a necessidade de um distrator adicional, o
que, na prática, facilita muito sua aplicação e a distração intervertebral (SOLANO et
al., 2015).
O FITS é um parafuso rosqueado cônico de titânio com núcleo afilado com
alma de 8,5 a 5 mm de diâmetro e 19,5 mm de comprimento. A angulação cônica é
de 12°, e o passo de rosca de 2,25 mm. O parafuso possui um orifício central de 2,5
mm de largura para permitir a incorporação óssea (figura 2A).
Para a aplicação do FITS, o espaço intervertebral deve ser preparado; o
ligamento
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ventral

Cria-se
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abertura

intervertebral

central

no

são

ânulo

incisados
fibroso

de

aproximadamente 1 cm de largura, seguida de extirpação do núcleo pulposo, com
auxílio de goiva e cureta. O aspecto interno do anel fibroso é curetado, tomando-se
cuidado para não penetrar no anel dorsal. Uma cureta afiada e/ou uma microrretífica
elétrica de alta rotação com broca são utilizadas para desbridar as placas terminais
da extremidade vertebral exposta antes da aplicação do FITS. O dispositivo é
inserido usando-se um aplicador customizado com posterior aplicação de enxerto
ósseo esponjoso autógeno na porção ventral do espaço intervertebral e corpos
vertebrais acometidos (SOLANO et al., 2015).
Um estudo clínico utilizando o FITS associado com placas bloqueadas SOP
simples ou duplas foi realizado em dezesseis cães com EMC disco-associada
(figuras 2B e 2C). Houve melhora do quadro neurológico em quinze dos dezesseis
cães após seis semanas da cirurgia. Sete cães foram avaliados após 24 e 36
meses, estando seis normais e um com moderada ataxia. Em todos os cães a
distração intervertebral pós-operatória foi significativa (figura 2C), no entanto, houve
afundamento discreto em oito cães avaliados, sem significância clínica. Além disso,
frouxidão da placa foi observada nos dois cães que receberam placas SOP simples.
Solano et al. (2015) concluíram que a aplicação do dispositivo FITS em combinação
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com duas placas de bloqueio SOP ventralmente e enxerto ósseo esponjoso
autógeno foi associada com excelentes resultados.
Figura 2 - Imagem fotográfica do FITS (Fitz Intervertebral Traction Screw) (A). Imagem radiográfica
pré-operatória com a mensuração da distância (mm) pré-operatória (d0) e pós-operatória (d1) (B e C).
Nesse estudo, o índice de distração intervertebral (IDIV) foi calculado com seguinte fórmula: IDIV% =
(d1-d0)/d0 X 100

Fonte: adaptado de SOLANO et al. (2015)

2.2 Aspectos biomecânicos da coluna vertebral

A coluna vertebral é formada por uma série complexa de articulações
vertebrais, cujo objetivo é proteger os elementos neurais, sendo mantida por
estruturas anatômicas como ossos, musculatura e ligamentos, que, em conjunto,
promovem resistência e também permitem mobilidade controlada (JEFFREY, 2010).
O corpo vertebral é a principal estrutura de suporte de carga axial, e adjacente ao
corpo localiza-se o disco intervertebral, composto pelo núcleo pulposo e pelo ânulo
fibroso, cuja função é a absorção de carga, podendo tolerar carga cíclica por muito
tempo. Em conjunto com as estruturas supracitadas, as facetas articulares atuam na
estabilidade vertebral. Sua orientação é diferente em cada vértebra, para facilitar e
limitar o grau de movimento de cada segmento (MIELE et al., 2011).
Os ligamentos promovem estabilidade passiva por meio de sua interface com
o osso e suas propriedades elásticas, que promovem uma banda de tensão e
suporte para a translação. A musculatura paraespinhal, ao contrário dos músculos
esqueléticos, que visam promover movimentos, tem como função primaria promover
a estabilidade da coluna (MIELE et al., 2011).
A coluna vertebral permite então um grau fisiologicamente funcional de
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liberdade de movimentação para as atividades diárias, que incluem translação e
rotação sobre três eixos anatômicos, o que permite seis movimentos, compostos por
flexão-extensão, torção axial direita e esquerda, e inclinação lateral direita e
esquerda (figura 3). Os principais movimentos de cada segmento da coluna são
geralmente determinados por orientação das facetas articulares, anatomia do corpo
vertebral, ligamentos e estruturas de suporte, mostrando assim que cada nível, seja
ele cervical, torácico ou lombar, tem um comportamento biomecânico diferente
(MIELE et al., 2011).

Figura 3 - Desenho representativo dos seis movimentos fisiológicos da coluna vertebral nos três
eixos. 1 - flexão-extensão; 2 - inclinação lateral e 3 - rotação axial

Fonte: DIAMANTE (2016)

O objetivo da realização da análise biomecânica é avaliar os efeitos da
energia e das forças aplicadas em um sistema biológico usando princípios físicos
aceitos, com o objetivo de descrever algumas situações e afecções in vivo, no intuito
de guiar melhor o tratamento clínico. Entretanto, em decorrência de limitações no
estudo in vivo, muitos dos experimentos biomecânicos são realizados em cadáveres
e, posteriormente, confirmados clinicamente (GRAUER; PANJABI, 2007; MIELE et
al., 2011).
A cinemática é o estudo do movimento sem considerar as forças que o
causaram. Esses movimentos são decorrentes da geometria anatômica das
estruturas ligamentares e ósseas e a inter-relação de suas propriedades mecânicas.
Já a cinética é o estudo dos movimentos produzidos por cargas pré-definidas, que
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podem ser forças ou momentos. Quando uma força é aplicada em um determinado
ponto no objeto, ocorre a translação desse ponto; um momento apresenta forças
paralelas e opostas, separadas por uma distância definida, que agem sobre um
objeto. Sendo assim, a cinética consegue explicar a movimentação da coluna
durante o movimento em função das cargas de aceleração aplicadas (GRAUER;
PANJABI, 2007).
As forças aplicadas na coluna podem ser simplificadas em vetores bem
definidos em três direções: flexão-extensão (eixo x), inclinação lateral direita e
esquerda (eixo z) e rotação ou torção axial (eixo y). A translação é um movimento
por toda a vértebra em uma mesma direção, ou seja, é quando uma vértebra
“desliza” sobre a outra. A amplitude de movimento (AM) fisiológica é o deslocamento
do segmento de uma extremidade a outra em qualquer um dos três eixos
supracitados e é delimitada pelas estruturas, como facetas, disco e corpo vertebral,
e

difere em

cada segmento

da

coluna, permitindo

resistir a

estresses

suprafisiológicos. Por exemplo, a coluna cervical tem mobilidade maior que outras
regiões, ao contrário do que é observado na coluna torácica, que é a mais rígida por
conta da estabilidade promovida pelas articulações costovertebrais e pelos arcos
costais; já a coluna lombar é menos rígida que a torácica. A rigidez é uma medida de
resistência à carga, por exemplo, no meio da amplitude de movimento existe baixa
resistência à carga, ou seja, baixa rigidez (GRAUER; PANJABI, 2007; MIELE et al.,
2011).
Com base nesses dados, observa-se que o movimento da coluna não é
linear, ou seja, no início ocorre grande deslocamento com pouca carga e em seguida
aumenta a rigidez para se deslocar até o limite fisiológico. Essas duas fases são
chamadas de zona neutra (ZN) e zona elástica (ZE), respectivamente; a primeira é
entendida como a parte da amplitude de movimento que representa a flexibilidade
fisiológica da coluna e a segunda inicia-se no final da zona neutra e termina no limite
fisiológico do movimento, sendo que a soma das duas forma a amplitude de
movimento (PANJABI, 1992; BUSSCHER et al., 2010) (figura 4).
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Figura 4 - Esquema representativo da curva de deslocamento vertebral à carga. (A) UFV (Unidade
vertebral funcional) quando submetida a carga de flexão-extensão exibe um comportamento não
linear da coluna vertebral, demonstrando a área de AM (amplitude de movimento), ZN (zona neutra) e
ZE (zona elástica); (B) Gráfico análogo à curva de carga-deslocamento chamado “bola na taça”,
representando a região da zona neutra onde pouca carga é necessária para causar seu
deslocamento

Fonte: adaptado de PANJABI (2003)

A pesquisa in vitro é um meio importante e viável para testar novos conceitos
na cirurgia da coluna vertebral. Em medicina, utilizam-se espécimes humanos para
testes, porém, por conta de uma série de dificuldades encontradas para padronizar
as amostras com relação a idade, peso, densidade mineral e alterações
degenerativas, o modelo animal tem sido utilizado como comparativo por conta de
várias vantagens, como a facilidade em conseguir os espécimes e a padronização
do tamanho e da idade (BUSSCHER et al., 2010). Os estudos em geral dividem a
coluna em unidades vertebrais funcionais (UVF), compostas por dois corpos
vertebrais adjacentes unidos por meio do disco intervertebral, facetas articulares e
ligamentos, sendo essa considerada a menor unidade para a qual os resultados
podem ser extrapolados para segmentos vertebrais maiores, tanto em humanos
quanto em cães (HOERLEIN, 1979; GRAUER; PANJABI, 2007). A UVF ou
segmento de mobilidade é o menor segmento da coluna capaz de exibir
características similares ao da coluna vertebral em um todo. Para modo de
uniformização biomecânica, a vértebra inferior da UVF é fixa enquanto todas as
cargas são aplicadas na vértebra superior da unidade. Assim, o comportamento
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mecânico da UVF dependerá, entre outras coisas, do disco intervertebral (DIV), dos
ligamentos e das superfícies articulares (WHITE, 1990).
Esses estudos em geral testam a flexibilidade fisiológica da coluna,
observando-se o comportamento de carga e o deslocamento das UVFs quando
submetidas à aplicação de momentos puros. Uma vez que esses momentos são
aplicados, realiza-se a monitoração das respostas e das curvas de cargadeslocamento que foram geradas. Para mensurar a resposta das UVFs sob carga,
utilizam-se parâmetros como amplitude de movimento ou a zona neutra e elástica,
em qualquer um dos três eixos da coluna, ou seja, em flexão-extensão, inclinação
lateral ou rotação axial (PANJABI, 1992; GRAUER; PANJABI, 2007).
Os testes de rigidez ensaiam de maneira similar as propriedades fisiológicas
de um segmento móvel; em vez da aplicação de momentos puros, as UVFs são
deslocadas em intervalos definidos. A carga para atingir tal deslocamento, assim
como a distribuição do movimento nos espécimes, é determinada. Essa modalidade
de teste oferece a vantagem de analisar a interdependência do movimento em níveis
múltiplos, ou seja, se houver a alteração na rigidez de um nível, isso afetará a rigidez
do nível adjacente, ao contrário dos testes de flexibilidade, que, em momentos
puros, distribuem-se igualmente ao longo da extensão das unidades testadas
(GRAUER; PANJABI, 2007).
A instabilidade vertebral é a incapacidade ou inabilidade de limitar a
ocorrência de deslocamentos anormais ou excessivos em qualquer dos eixos. O
termo excessivo é utilizado em decorrência da dificuldade de quantificar um
movimento anormal in vitro. A hipótese de ocorrência de instabilidade biomecânica
laboratorialmente, e que possa ser extrapolada à pratica clínica, é dada quando se
aplicam

cargas

suprafisiológicos.

fisiológicas
Tais

e

resultados

observa-se
obtidos

a

ocorrência

de

movimentos

em

laboratório

geralmente

são

mensurados a partir da amplitude de movimento e fase de zona neutra da UVF,
verificando-se depois se houve diferença significativa em suas médias após o
trauma. Alguns estudos apontam que a observação da fase de zona neutra é um
parâmetro mais sensível para a avaliação de instabilidade do que a amplitude de
movimento, porém ela não pode ser mensurada in vivo, apenas nas unidades de
teste (PANJABI, 1992; BUSSCHER et al., 2010).
Contudo, clinicamente isso deve ser associado a outros parâmetros e em
relação às circunstâncias, como, por exemplo, a progressão do quadro ou o
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envolvimento neurológico, não devendo ser interpretado em um fenômeno de tudo
ou nada (GRAUER; PANJABI, 2007; MIELE et al., 2011).
Certamente, a anatomia ligamentar desempenha um papel relevante na
estabilidade da coluna vertebral, mas os elementos musculares e ósseos da coluna
vertebral também são importantes. Exatamente, o que é estabilidade, como é
determinada e o que acontece quando de sua ausência? O termo estabilidade
vertebral adquiriu significados diferentes, dependendo do ambiente em que era
empregado. White e Panjab (1990) fizeram uma descrição clínica do termo como a
capacidade da coluna sob carga fisiológica de manter seu padrão de deslocamento,
de modo que não haja déficit neurológico inicial ou adicional, tampouco deformação
importante e dor incapacitante. A instabilidade pode ser analisada considerando-se a
instabilidade cinemática e estrutural ou o componente de instabilidade. A
instabilidade

cinemática

concentra-se

tanto

na

quantidade

de

movimento

(demasiadamente grande ou pequena) quanto na qualidade de movimento presente
(alterações no padrão normal) ou ambas. O componente de instabilidade aborda o
papel biomecânico clínico de vários componentes anatômicos na UVF. Neste tipo, a
perda ou a alteração de várias porções anatômicas determina a presença de
instabilidade (MOSKOVICH, 2016).
Bailey (1963) descobriu que a musculatura da coluna vertebral e os discos
intervertebrais são as estruturas anatômicas mais importantes para a estabilidade
cervical. Holdsworth (1970) enfatizou a importância dos ligamentos supraespinhal e
interespinhal, bem como do ligamento nucal. A secção dos ligamentos em sequência
de anterior (ventral) para posterior (dorsal) ou de posterior para anterior sugere que,
se uma UVF tem todos os elementos anteriores mais uma estrutura posterior
adicional ou todos seus elementos posteriores mais uma estrutura anterior íntegra,
provavelmente permanecerá estável sob cargas fisiológicas normais. A fim de
proporcionar certa margem de segurança clínica, todo segmento de movimento em
que todos os elementos anteriores ou todos os elementos posteriores estão
destruídos ou são incapazes de funcionar deve ser considerado instável (PANJAB et
al., 1975; WHITE et al., 1975). A estabilidade clínica das diversas lesões deve ser
avaliada individualmente; a importância da avaliação clínica não deve ser
subestimada, porque podem ocorrer danos significativos na medula espinhal após
um trauma, mesmo na ausência de fraturas ou lesões ligamentares (SCHNEIDER et
al., 1954; GOSCH et al., 1972).
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2.3 Biomecânica aplicada à artrodese vertebral cervical

A artrodese vertebral é indicada em muitos processos de doença, como
instabilidade vertebral, neoplasmas e condições pós-traumáticas e degenerativas da
coluna vertebral. O objetivo da artrodese é conseguir união óssea sólida entre duas
ou mais vértebras, e a fixação interna é utilizada na maior parte dos casos
(MOSKOVICH, 2016).
Um princípio importante da artrodese vertebral é que a estabilidade criada
pela fixação interna é um prelúdio para o processo biológico de fusão. O ambiente
biológico ideal para a artrodese é influenciado por vários fatores; a proteção
mecânica do enxerto no espaço intervertebral pode aumentar a taxa de fusão e
manter o alinhamento estrutural. A fixação interna de modo algum suplanta a
necessidade de o cirurgião realizar uma preparação minuciosa e cuidadosa das
vértebras e usar técnicas de enxertos ótimas. Com algumas exceções, a fixação
interna que não seja, por fim, apoiada e protegida por uma fusão sólida apresentará
fadiga e falhará após um número finito de ciclos. A “corrida” é para alcançar a fusão
sólida antes que ocorra a falha por fadiga da fixação (MOSKOVICH, 2016).

2.3.1 Rigidez dos implantes de fixação

Ao realizar a fusão, é importante que o cirurgião compreenda as propriedades
biomecânicas dos diferentes tipos de construção destinados à fusão. As
características de fadiga do implante são de grande importância clínica por causa da
“corrida” clássica entre o tempo de fadiga do implante e a maturação da fusão
clínica, a ponto de a coluna poder assumir as forças e descarregar o sistema de
fixação (figura 5). Estudos estereofotogramétricos específicos in vivo mostram que
isso leva seis meses em humanos (OLSSON; SELVIK; WILLNER, 1977). Devemos
também reconhecer que, mesmo após a fusão sólida, o implante pode ser
submetido a algum movimento e cargas (WHITE; PANJABI, 1990).
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Figura 5 - O implante vertebral é carregado com os vários componentes de forças. A carga
compressiva foi selecionada para demonstrar os conceitos de compartilhamento de carga e falha de
fadiga. A ilustração conceitual mostra que a carga é compartilhada por coluna vertebral lesionada,
implante e tecido de cicatrização. Inicialmente, o tecido de cicatrização não tem força, e, portanto, a
carga é principalmente compartilhada pelo implante e pela coluna vertebral. No entanto, com o
tempo, o tecido de cicatrização ganha rigidez e assume mais carga, descarregando assim o implante.
Se a magnitude e a frequência das cargas espinhais são tais que o limite de tolerância à fadiga do
implante é excedido, o implante falhará. Assim, existe uma espécie de “corrida” entre a fusão
vertebral e a fadiga do implante. A perda de suporte ósseo (isto é, diminuição significativa da
capacidade de suporte da coluna vertebral lesada/instável) pode aumentar significativamente a carga
do implante e provocar uma falha prematura. Este diagrama é apresentado para enfatizar um ponto
conceitual; a realidade é desconhecida, mas é certamente mais complexa. As magnitudes relativas
da partilha de carga no tempo não são conhecidas, e é improvável que a “curva do implante” e a
“curva da fusão” sejam imagens espelhadas uma da outra

Fonte: adaptado de WHITE; PANJABI (1990)

2.3.2 Rigidez ideal

Teoricamente, fixação extremamente rígida, muito firmemente afixada a dois
ou mais corpos vertebrais e também estendida por um enxerto ósseo, poderia
resultar em falha de fusão devido ao stress protection (proteção de estresse)
(WHITE; PANJABI, 1990). Isso ocorre, pois a área em que se pretende a
consolidação seria exposta a uma carga muito pequena e/ou muito pouco
movimento, o enxerto seria reabsorvido e não ocorreria artrodese. Aqui está outro
cenário; em uma coluna instável, em que dois ou mais segmentos são ligados
através dos processos espinhosos e osso enxertado. Não há fixação externa e muito
movimento e/ou excesso de cisalhamento e tensão na região; o enxerto ósseo não
matura, é absorvido, e há uma falha de fusão. Afirma-se que em algum ponto entre
esses dois extremos há uma gama de rigidez da construção do implante que é ideal
para a fusão óssea, para tornar-se tão forte o mais rapidamente possível. Essa
rigidez ideal ainda é desconhecida (WHITE; PANJABI, 1990).

48

2.3.3 Rigidez variável

Essa hipótese sugere que a rigidez ideal é na verdade a gama de rigidez que
deve variar durante os diferentes estágios de consolidação. Por exemplo, durante os
primeiros estádios de consolidação, quando novos vasos delicados formam-se para
vascularizar o local de fusão, é desejável uma construção mais rígida. Em seguida, à
medida que a consolidação progride e mais osso é produzido, pode ser que uma
construção menos rígida, que permita mais movimento e/ou cargas a serem
aplicadas à fusão em desenvolvimento, seja desejada. A hipótese supõe que a
estimulação mecânica por meio da lei de Wolff facilitará o desenvolvimento da fusão.
Assim, a hipótese de rigidez variável sugere fornecermos a artrodese com uma
construção altamente rígida no início da cicatrização e uma menos rígida nos últimos
estágios (WHITE; PANJABI, 1990).

2.3.4 Strain

Perren e Cordey (1980) introduziram o conceito de strain interfragmentar
como possível explicação para a produção de diferentes tipos histológicos de
consolidação de fraturas. Uma técnica experimental considerada ao abordar a
questão levantada pelo conceito de rigidez ideal é a medição da deformação. Nagel
et al. (1991) introduziram-no na concepção e interpretação de experiências in vivo
de fusões da coluna vertebral em ovinos; observaram que um strain de 36% na
região do enxerto ósseo resultou em não união, enquanto um strain de apenas 10%
permitiu que o enxerto ósseo se fundisse.

2.3.5 Biomecânica da fixação anterior (ventral) da coluna cervical

Nessa revisão, os termos anterior e superior são usados quando a
especificação refere-se à coluna vertebral em seres humanos e os termos ventral e
dorsal quando se referem à coluna vertebral de cães.
Todos os implantes cervicais e, de fato, todos os implantes em geral
apresentam respostas variadas a diferentes condições de carga. Um implante fixado
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à coluna cervical ventral, sob carga axial, resiste à compressão e, como tal, atua
como dispositivo de distração (assim como os espaçadores entre os corpos). Se um
momento de extensão é aplicado à coluna vertebral, um implante anterior resiste à
extensão segmentar e, portanto, funciona como um dispositivo de compressão
(princípio de banda de tensão). O mesmo acontece com os implantes dorsais com
flexão do pescoço (TECHY; BENZEL, 2015). As forças de flexão de três pontos
podem ser aplicadas ou resistidas por um implante multissegmentar. Esse modo de
resistência de carga resiste de forma muito eficaz à translação (BENZEL, 2015).
Em termos específicos, os dispositivos de fixação vertebral anterior atuam
principalmente como dispositivos de distração e compressão (BENZEL, 2015). A
distração da coluna vertebral anterior é conseguida com a colocação de forças de
distração ou por meio de uma construção neutra no momento da cirurgia. Com a
colocação de implante em modo neutro, a construção subsequentemente suporta
carga axial quando o paciente assume a postura ereta (em humanos). Isso resulta
essencialmente na compressão resistente ao implante e, consequentemente, na
distensão da coluna vertebral, aplicando resistência à compressão. Portanto, para os
propósitos da maioria das discussões, o termo fixação de distração ventral aplica-se
à distração e fixação neutra (TECHY; BENZEL, 2015).
Para a distração e fixação anterior (ou neutro) ser uma técnica efetiva, é
necessária resistência intrínseca ou distração criada cirurgicamente. Por exemplo, a
resistência dos ligamentos à distração (tensionamento) provoca compressão
intrínseca do enxerto ósseo em ambas as extremidades de encaixe, proporcionando
assim maior segurança à relação entre o enxerto e a superfície de encaixe
(BENZEL, 2015).
A aplicação de distração pela construção de placa-parafuso semirrígido ou
dinâmico requer que a estabilidade dorsal adequada esteja presente. A construção
placa-parafuso, independentemente do modo de aplicação, é eficaz na resistência
às cargas axiais e à extensão da coluna vertebral, mas não o é tanto na resistência
à flexão. Nesta situação, pode ocorrer dobramento da placa ou fratura ou “corte” do
osso pelo parafuso após a flexão. Se a estabilidade vertebral dorsal estiver
preservada ou restabelecida, essas complicações são menos prováveis (BENZEL,
2015).
As construções são consideradas dispositivos de fixação por compressão
anterior (fixação em banda de tensão) se (1) forem aplicadas em um modo de
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compressão, (2) resistirem à distração vertebral e/ou (3) resistirem à extensão da
coluna vertebral. Esse conceito é semelhante, mas oposto na orientação, às forças e
mecanismos associados à distração-fixação ventral não intersomática. Essas
construções, entretanto, podem falhar na flexão, tanto quanto suas contrapartes da
distração podem falhar na extensão. Isso tem a ver principalmente com sua
incapacidade inerente de compensar por ausência ou perda das forças de aplicação
em banda de tensão dorsal (compressão) (TECHY; BENZEL, 2015; BENZEL, 2015).
Os dispositivos verdadeiros de fixação em banda de tensão resistem bem à
distração e à extensão; eles resistem à flexão no plano de sua aplicação e em uma
orientação oposta ao lado da vértebra de sua aplicação (BENZEL, 2015).
A aplicação da força de compressão na coluna vertebral proporciona ao
cirurgião a capacidade de permitir que a construção de instrumentação partilhe o
suporte de carga axial com a coluna vertebral. A carga é compartilhada por
elementos vertebrais intactos ou por outro implante espinhal, como um suporte
intersomático (DIANGELO et al., 2000).
O raciocínio para o uso de técnicas de compressão baseia-se no fato de que
a compressão aplicada pelo implante espinhal neutraliza as forças axiais
subsequentemente aceitas pela combinação do implante-coluna (construção).
Contudo, esse conceito só é aplicável se a coluna vertebral, com ou sem suporte
intersomático, for capaz de receber parte da carga axial. Uma vantagem adicional
está relacionada ao fato de a compressão facilitar e aumentar a possibilidade de
fusão óssea intersomática (BENZEL, 2015).
Na estabilização cervical anterior, os implantes de fixação podem apresentar
características diferentes segundo a deformação pretendida no local em que se
deseja a consolidação óssea. As construções de fixação atual como um cantiléver
(alavanca) e são de três tipos fundamentais: braço de momento fixo, não fixo e
aplicado. As construções de braço de momento aplicado e fixo fornecem o que foi
denominado de fixação vertebral restrita ou rígida, enquanto que a fixação de braço
de momento não fixo fornece o que foi denominado fixação semiconstringida,
dinâmica ou semirrígida. Essas construções sobrepõem-se significativamente com
as construções de distração e compressão abordadas anteriormente (BENZEL,
2015).
As placas são os principais implantes utilizados para a estabilização anterior
da coluna cervical. A taxa de fusão após a discectomia cervical anterior e fusão
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vertebral (DCAF) aumentou, uma vez que os cirurgiões começaram a usar placas
rígidas para aumentar a estabilidade. O movimento excessivo impede a fusão, mas
a eliminação absoluta do movimento pode retardar o crescimento ósseo (“proteção
do estresse”, do inglês stress shielding) (BRODKE et al., 2001b; REIDY et al., 2004).
A fixação rígida da placa para DCAF fornece uma clara vantagem em termos de
aumento de estabilidade e melhores taxas de fusão (KAISER et al., 2002; XIE;
HURLBERT, 2007), no entanto, está também associado a um inconveniente
biomecânico em relação à redução da partilha de carga através do enxerto ósseo.
Por conseguinte, uma redução das tensões aplicadas ao osso e a eliminação
resultante da micromoção na interface da placa de extremidade do enxerto têm um
efeito adverso na consolidação do osso (TECHY; BENZEL, 2015).
Para resolver as preocupações relacionadas à estabilidade excessiva da
placa e à proteção contra o estresse da consolidação óssea, desenvolveram-se
placas dinâmicas. Ao considerar seu uso, é preciso pesar todas as teorias e
informações acima mencionadas. Atualmente, os pesquisadores determinaram que
mais estabilidade do que simplesmente a inserção do enxerto é ideal para a fusão
vertebral na DCAF, e a estabilidade absoluta pode causar estresse e interferir na
consolidação óssea por conta da falta de formação óssea estimulada pela
micromovimentação. A estabilidade ótima para a fusão ocorrer situa-se algures entre
estes parâmetros (TECHY; BENZEL, 2015).

2.3.6 Alterações biomecânicas secundárias à artrodese cervical

A técnica de DCAF é realizada para o tratamento de doença degenerativa do
disco intervertebral em humanos desde a descrição inicial do procedimento, no final
dos anos 1950 (ROBINSON; WALKER; FERLIC, 1962), para tratar alterações
degenerativas e compressão medular ou de raízes nervosas, com taxas de fusão
favorável e sucesso clínico em 85-95% dos pacientes (BARTOLOMEI; THEODORE;
SONNTAG, 2005; MEHREN; MAYER, 2005). No entanto, em longo prazo, há
incidência significativa de efeito “dominó” nos segmentos adjacentes, com recidiva
dos sinais neurológicos (BOLHMANN et al., 1993; HILLBRAND et al., 1999;
GOFFIN, 2004).
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A promoção de fusão de um segmento da coluna vertebral pode levar a
efeitos negativos, como a degeneração acelerada do segmento intervertebral
adjacente (PUTTLITZ; DIANGELO, 2005), e em estudos biomecânicos em seres
humanos observou-se alteração na cinemática no disco intervertebral adjacente
(MAIMAN et al., 1999), e que a perda de movimento no nível das vértebras
fusionadas é compensada por um aumento do movimento e na pressão intradiscal
nos espaços adjacentes (WEINHOFFER; GUYER; HERBERT, 1995; MATSUNAGA,
1999; POSPIECH et al., 1999; ECK et al., 2002; DIANGELO et al., 2003).
Fuller et al. (1998) avaliaram a distribuição de movimento pelos segmentos
cervicais móveis após uma artrodese segmentar simulada em colunas cervicais de
cadáveres. Os autores simularam fusões em um, dois ou três níveis em colunas
cervicais humanas. A seguir, moveram as colunas cervicais em amplitude de
movimento sagital não destrutiva de 30º e comparam essa amplitude de movimento
à de colunas cervicais não fundidas. A rotação no plano sagital não aumentou
desproporcionalmente nos segmentos de movimento cervicais imediatamente
adjacentes à artrodese segmentar. Embora os autores reconheçam algumas
limitações do estudo, propuseram que a fusão cervical provoca um aumento
bastante uniforme no movimento em todos os segmentos de movimento cervicais
livres restantes; portanto, pode existir um potencial maior de alterações
degenerativas em todos os níveis cervicais.
Podem ser observadas alterações radiográficas de um ou mais segmentos
adjacentes ao local fusionado, caracterizados como degeneração do segmento
adjacente, não necessariamente associada a sinais clínicos. A doença do segmento
adjacente, em oposição à degeneração simples, pode estar associada a dor
radicular e/ou sinais mielopáticos (BARTOLOMEI; THEODORE; SONNTAG, 2005),
e dentro de cinco anos após a primeira cirurgia, 92% dos pacientes tratados com a
técnica de fusão vertebral apresentam evidências radiográficas de degeneração do
disco intervertebral adjacente, e, após dez anos, 25% das pessoas precisam de uma
segunda cirurgia para o mesmo problema no espaço intervertebral adjacente
(BOLHMANN et al., 1993; GOFFIN et al., 2004).
Um dilema a respeito do efeito “dominó” é se o desenvolvimento de uma
lesão no segmento adjacente após a DCAF representa a evolução natural da
doença nas unidades vertebrais adjacentes, ou se é um processo degenerativo
acelerado pelo efeito biomecânico da fusão (MCGRORY; KLASSEN, 1994). A
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influência deste último fator é sustentada pela documentação de alto índice de
doença do segmento adjacente em longo prazo em crianças, nas quais a fusão
cervical foi necessária após fratura e/ou luxação (MCGRORY; KLASSEN, 1994).
Além disso, na síndrome de Klippel-Feil, na qual ocorre fusão cervical congênita, na
RM observa-se intensidade de sinal consistente com doença degenerativa do disco
nos segmentos adjacentes aos fusionados em todos os pacientes (GUILEE et al.,
1995).
Em cães, a distração-fusão é a técnica mais amplamente utilizada e que
apresenta melhores resultados no tratamento da EMC, porém, assim como em
humanos, pode levar a alterações biomecânicas dos segmentos adjacentes,
aumentando o risco de lesão do tipo “dominó” (RIHN, 2009). A recidiva de
tetraparesia ocorre em uma quantidade razoável de cães após a descompressão
ventral ou fixação com implantes metálicos e cimento ósseo, geralmente entre seis
meses e quatro anos após a cirurgia inicial, com média em torno de dois anos
(BRUCKER; SEIM; WITHROW, 1989a; BRUCKER; SEIM; BLASS, 1989b;
RUSBRIDGE et al., 1998; MCKEE; BUTTERWORTH; SCOT, 1999; SHARP;
WHEELER, 2005; SEIM, 2007).
As taxa de efeito “dominó” em cães submetidos à artrodese cervical variam de
acordo com a técnica utilizada, ocorrendo em 28% (BRUECKER; SEIM; WITHROW,
1989) a 38% (RUSBRIDG et al., 1998) após slot ventral, 22% (BRUECKER; SEIM;
BLASS, 1989) após a estabilização com pinos e PMMA, 11% (DIXON; TOMLINSON;
KRAUS, 1996) a 21% (MCKEE; PINK; GEMMILL, 2016) após o uso de plug de
PMMA e 10% com o uso de placa bloqueada (TROTTER, 2009).

2.4 Biomecânica dos parafusos pediculares

Os parafusos pediculares (PP), sejam eles monoaxiais (figura 6A) ou
poliaxiais (figura 6B), estão entre os implantes mais utilizados atualmente na
ortopedia/neurocirurgia para a estabilização vertebral de seres humanos (RANSOM;
LA ROCCA; THALGOTT, 1994; RESNICK et al., 2005a; 2005b; PONNUSAMY et al.,
2011; GELALIS et al., 2012). Os PP assemelham-se a um parafuso comum, mas
com particularidades específicas para o local onde é implantado (osso vertebral) e
com propriedades compatíveis ao corpo animal (biocompatibilidade) (OPPERMANN,
2016).
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Os PP associados a barras conectoras são, até o momento, a melhor forma
de restaurar a estabilidade da coluna vertebral humana perdida por processo
patológico ou cirúrgico (YAHIRO, 1994; VACCARO et al., 1995; BOOS et al., 1997;
HIRANO et al., 1997). O processo de fixação faz-se por meio da introdução do
parafuso através do pedículo vertebral para dentro do corpo vertebral (ROYCAMILLE et al., 1970; ROY-CAMILLE et al., 1986) ou diretamente no corpo vertebral
(MORGENSTERN et al., 2003).

2.4.1 Estrutura extrínseca do parafuso

Os PPs atuais apresentam porções bem definidas e específicas. O parafuso
em si apresenta em sua estrutura três porções (ponta, porção rosca e transição,
algumas vezes também referida como pescoço do parafuso) (figura 6C), conector
que faz a ligação do parafuso com a barra, e a rosca que fixa a barra, também
denominada contraparafuso (figura 6D) (TEYFIK et al., 2015; OPPERMANN, 2016).
Na figura 6E, pode-se observar o sistema completo já inserido na coluna vertebral.
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Figura 6 - Painel que representa o parafuso pedicular monoaxial (note-se que o conector e a cabeça
do parafuso são uma peça única, impedindo qualquer mobilidade) (A), poliaxial [diagrama de um
parafuso poliaxial, com as porções da barra (ligação entre dois ou mais parafusos), o conector e a
cabeça do parafuso. O parafuso e o conector são móveis até que a rosca empurra a barra contra a
cabeça do parafuso e daí em diante ele torna-se imóvel] (B), estruturas do parafuso pedicular
identificadas (C), a interligação entre o parafuso, o conector e a barra (D), e a vista dorsal da coluna
lombossacra, mostrando todo o sistema conectado aos outros parafusos (E)

Fonte: BOGDUK (2012) (A e B), TEYFIK et al. (2015) (C) e MARINHO (2017) (D e E)

2.4.2 Estrutura intrínseca do parafuso

O PP é composto por cabeça, corpo (ou alma) e rosca. A cabeça permite
apoiar o parafuso ou imprimir-lhe um movimento giratório com a ajuda de
ferramentas adequadas. O corpo é a parte do cilindro que está sem rosca (em
alguns parafusos, a parte do corpo pode tomar algumas formas, sendo as mais
comuns a quadrada e a nervada); essas estruturas podem apresentar variações de
acordo com o objetivo e o local a ser utilizado. Assim sendo, definem-se as variáveis
como o comprimento, os diâmetros, e o perfil da rosca (OPPERMANN, 2016).
O aumento do diâmetro e do comprimento do parafuso traduz-se em maiores
forças de arrancamento, mas também aumenta o risco de fratura (ZINDRICK et al.,
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1986; SHEA et al., 2014). O aumento do diâmetro do parafuso pode ajudar a
comprimir o osso circundante, que, por sua vez, aumenta a fixação do parafuso na
vértebra (KRENN et al., 2008; CHEN et al., 2011; KIM; CHOI; RHYU, 2012).
De forma geral, e consensual, existem pontos cruciais necessários no design
do PP; tais estruturas normalmente são idealizadas com o intuito de obter-se
osteointegração imediata e tardia. Destacam-se, portanto, o diâmetro externo, o
diâmetro interno, o ângulo cônico, o ângulo distal, o ângulo proximal, o raio da raiz
proximal, o raio da raiz distal, a largura da rosca e o passo da rosca (AMARITSAKUL
et al., 2013; TEYFIK et al., 2015).

2.4.3 Tipos de parafuso

Os PPs podem ser classificados segundo seu eixo e seu formato interno.

2.4.3.1 Eixo

O eixo do parafuso pode ser único quando este apresenta o conector e a
porção da cabeça, a rosca e a ponta como uma só estrutura, o que se denomina
parafuso monoaxial (figura 6A). Quando o conector é separado do restante do
parafuso, é chamado de poliaxial (figura 6B) (OPPERMANN, 2016).
O parafuso poliaxial apresenta a capacidade de permitir que a porção da peça
que fica dentro do osso vertebral ganhe liberdade de movimento em relação a seu
conector, no momento da fixação. Esse fator é importante, já que a orientação de
um parafuso não será a mesma de seu conseguinte (OPPERMANN, 2016).
Os parafusos ditos monoaxiais, por não apresentarem mobilidade entre o
corpo do parafuso e o conector, são de uso mais restrito a situações em que a
angulação não é um problema. Ademais, por serem uma peça única apresentam
índice menor de quebra (BRANTLEY et al., 1994; HIRANO et al., 1997). Vários
autores sugerem que nos parafusos poliaxiais a área de transição apresenta maior
potencial de falha, e uma das soluções não é retornar ao parafuso monoaxial, mas
mudar o diâmetro dessa transição (ABSHIRE et al., 2001).
2.4.3.2 Formato interno
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Desde a introdução dos PPs para uso na coluna vertebral, muitos estudos
foram realizados como forma de identificar falhas e sucessos (WEINSTEIN et al.,
1988; ESSES et al., 1993; RANSOM et al., 1994; SCHWAB et al., 1995; BRODKE et
al., 2001a; COOK et al., 2004; SU et al., 2009; SUK, 2011; GELALIS et al., 2012;
AGHAYEV et al., 2014; AMBATI et al., 2014; KUENY et al., 2014; OPPERMANN,
2016; TAN et al., 2014; VILLAVICENCIO et al., 2015).
Alguns estudos identificaram que a quebra ou a dobra do parafuso é a falha
mais comumente encontrada relacionada ao implante em si (PFEIFFER et al., 1997).
Detalhes da causa dessa falha foram relacionados ao diâmetro reduzido do parafuso
ou ao comprimento desproporcional ao diâmetro, ou ainda, à orientação dentro do
osso (MCLAIN et al., 1997; YERBY et al., 1997a; 1997b). As análises dos parafusos
que quebravam tinham um dado muito comum: a falha acontecia na transição entre
a rosca e a cabeça do parafuso (DAVNE et al., 1992).
Considerando que a fratura dos parafusos ocorria na transição, novos designs
foram criados com o intuito de reforçar essa área mais frágil, aumentando a
densidade de metal nessa região (DAVNE et al., 1992; CHEN et al., 2011).

2.4.4 Ensaios biomecânicos

A falha na ancoragem dos implantes é um problema clínico frequentemente
encontrado nas cirurgias da coluna vertebral (LAW; TENCER; ANDERSON, 1993).
O desempenho mecânico dos implantes é altamente dependente da integridade da
interface osso-implante e das características biomecânicas de seus componentes
(KOSTUIK; MUNTING; VALDEVIT, 1994; HACKENBERG; LINK; LILJENQVIST,
2002; CHEN; LIN; CHANG, 2003; CHEN et al., 2003). Os parafusos têm sido
empregados como elementos de ancoragem na vértebra por apresentarem a
capacidade de resistir às forças de cisalhamento, encurvamento e arrancamento. A
perda da estabilidade do sistema de fixação vertebral pode ser afetada pela soltura
ou pela quebra do parafuso de ancoragem do sistema (COE et al., 1990; GEORGE
et al., 1991; BRANTLEY et al., 1994; HIRANO et al., 1997). A ancoragem do
parafuso na vértebra depende de um conjunto de fatores relacionados ao osso sobre
o qual o material é implantado (densidade mineral óssea), implantes utilizados
(desenho do parafuso, diâmetro externo, tamanho e profundidade da rosca) e
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técnica de preparo do orifício-piloto (diâmetro, macheamento, tipo de perfuração)
(ZDEBLICK et al., 1993; HSU et al., 2005; LILL et al., 2006).
Os estudos sobre a biomecânica do PP podem ser divididos em cinco tipos:
os que dizem respeito à influência da mineralização óssea (CHEN et al., 2011), os
relacionadas às características específicas do próprio parafuso (CHAPMAN et al.,
1996), os que tratam de como as peças são inseridas na vértebra (BARBER et al.,
1998), os que lidam com a influência da construção após a associação das barras
conectoras (YÜCESOY et al., 2008) e aqueles que lidam com técnicas de aumento
da área parafuso-osso (KINER et al., 2008).
Nesta revisão, os aspectos que se referem às características específicas dos
parafusos, o modo de inserção nas vértebras e a influência da construção serão
detalhados adiante.

2.4.4.1 Desenho do parafuso

Nos últimos anos, diversos estudos têm sido realizados com o intuito de
melhorar a relação mecânica da interface osso-implante (SKINNER et al., 1990;
YAMAGATA et al., 1992; WILLETT et al., 1993; BRANTLEY et al., 1994;
GLASSMAN et al., 1995; VACCARO et al., 1995; ASNIS et al., 1996; HIRANO et al.,
1997; MOORE et al., 1997; LIN et al., 2003; COOK et al., 2004; RENNER et al.,
2004; MOHAMAD et al., 2006; BECKER et al., 2008; KRENN et al., 2008; MEHTA et
al., 2012; BRASILIENSE et al., 2013; HELGESON et al., 2013; AGHAYEV et al.,
2014; BIANCO et al., 2014; OPPERMANN, 2016). Na maioria dos estudos, o
consenso é que a fixação primária, ou seja, a que acontece sem a interferência
biológica do osso, depende de três fatores: o desenho do parafuso, as propriedades
do osso e a técnica utilizada pelo cirurgião (COOK et al., 2004).
Os fatores extrínsecos do parafuso parecem influenciar significativamente na
estabilidade de um sistema (SKINNER et al., 1990; BRANTLEY et al., 1994;
DAFTARI et al., 1994; RENNER et al., 2004; YAZU et al., 2005; MOHAMAD et al.,
2006; CHAO et al., 2008; VISHNUBHOTLA et al., 2011; HELGESON et al., 2013;
BIANCO et al., 2014) e incluem o comprimento, o diâmetro externo, os diâmetros
internos proximal e distal. Além disso, as características intrínsecas da roca também
têm seu papel na estabilidade (OPPERMANN, 2016).
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2.4.4.1.1 Diâmetro

Estudos diversos avaliaram a influência do diâmetro do parafuso na
estabilidade do sistema de PP.
Willett et al. (1993) compararam parafusos com roscas idênticas, mas
diâmetros diferentes (5 mm e 6 mm). O teste de arrancamento mostrou que a força
para o arrancamento do parafuso foi 47% maior no parafuso de maior diâmetro
(p<0,05).
Kwok et al. (1996) introduziram cinco parafusos em vértebras extremamente
osteoporóticas e observaram que o efeito no incremento de 1 mm (de 5 mm para 6
mm) trouxe um aumento da força de arrancamento de 65% e que no parafuso de 7
mm esse incremento foi ainda maior (143%). Hsu et al. (2005) também
demonstraram que há aumento progressivo na força de arrancamento do parafuso
quando 1 mm em diâmetro é adicionado.
Inceoglu et al. (2004) compararam dois parafusos de diâmetros diferentes, um
com 6,5 mm e outro com 7,5 mm em vértebras de bezerros sadios e observaram
uma força de arrancamento 18% maior em favor do de maior diâmetro.
Patel et al. (2010), utilizando parafusos ortopédicos (não vertebrais) em uma
espuma sintética com várias densidades (de 0,09 g/cm3 até 0,32 g/cm3),
demonstraram que parafusos com 4,5 mm de diâmetro tiveram forças de
arrancamento menor quando comparados aos parafusos de 6,5 mm de diâmetro,
somente nas espumas de densidades maiores (0,16 g/cm3 e 0,32 g/cm3). A teoria
provável sobre esses resultados está na quantidade de osso que o parafuso
consegue recrutar no momento que adentra a vértebra, ou seja, entre os passos de
sua rosca. Quanto mais poroso o material, menor quantidade existe nesse espaço,
e, assim, menor força contra as estruturas ainda presentes ao redor do parafuso
(OPPERMANN, 2016).
Na inserção de um parafuso dentro de um osso, existe, em um primeiro
momento, o movimento de quebra das microestruturas e o movimento subsequente
destas para fora, ao redor do parafuso. Como se o cilindro interno fosse afastando
excentricamente as partículas ósseas. Estas vão sendo depositadas entre as
ranhuras (passo da rosca) e as unidades ósseas intactas onde o parafuso ainda não
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alcançou. Esse efeito de compactação é dito como responsável pelo torque de
inserção (KWOK et al., 1996). Em teoria, quanto maior o diâmetro do parafuso,
maior será esse efeito de compactação expansiva e maior a capacidade de fixação.

2.4.4.1.2 Comprimento

Estudos realizados até o momento apresentam uma variabilidade de
resultados e mostram que a definição quanto à influência da profundidade de
penetração no interior do osso está longe de ser definida (BRANTLEY et al., 1994).
A força de arrancamento de parafusos com 50%, 80% e 100% de
profundidade de inserção em colunas vertebrais humanas foi avaliada e comparada.
Observou-se que o parafuso com 50% de profundidade de inserção obteve 75-77%
da força de arrancamento do parafuso com 80% de profundidade. Já o parafuso de
100% de profundidade (atingindo o córtex vertebral anterior do corpo da vértebra)
obteve uma força de arrancamento 154% maior do que o parafuso com 80% de
profundidade. Os dados mostram que um aumento em 5 mm em profundidade
trouxe um incremento de 26% na força de arrancamento (KRAG et al., 1988).
Karami et al. (2015), utilizando vértebras frescas descongeladas com
densidades ósseas extremamente baixas (0,67 g/cm3), avaliaram a força de
arrancamento e realizaram ensaios cíclicos de parafusos inseridos sob três formas:
meio corpo (em que o parafuso terminava na metade do corpo vertebral), pré-cortical
(com penetração total dentro do corpo vertebral, mas sem perfurar a cortical anterior)
e bicortical (com penetração na cortical anterior). Os resultados revelaram que com o
incremento da penetração óssea houve uma redução na rigidez angular de forma
significativa entre a primeira e a terceira formas, mas entre a primeira e a segunda
essa redução não foi significativa. Do mesmo modo, quanto mais profundo o
parafuso, maior foi sua força de arrancamento, havendo diferença significativa
apenas entre a primeira (meio corpo) e a terceira formas de inserção (bicortical).
Krag et al. (1986), diferentemente dos estudos anteriormente citados,
apresentaram resultados diferentes utilizando colunas vertebrais de pacientes
extremamente idosos. Seus resultados mostraram que não houve diferença
significativa entre 50% contra 100% de penetração para dentro do corpo vertebral
(mas que não rompia a cortical anterior). A única diferença alcançada foi quando o
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parafuso ultrapassou a cortical anterior do corpo vertebral, com maior força de
arrancamento para a fixação bicortical. A densidade óssea baixa pode ter
contribuído para que a penetração profunda não tenha influência na força de
arrancamento quando a cortical anterior não é penetrada.

2.4.4.1.3 Formato interno (cilíndrico ou cônico)

A dobra ou a quebra do parafuso são as falhas mecânicas mais comumente
encontradas nos parafusos. Naqueles submetidos a movimentos de torção e
flexão/extensão, o risco de quebra chega a 19% (PFEIFFER et al., 1997).
Chao et al. (2008) demonstraram que parafusos com diâmetro externo
cilíndrico e interno cônico eram mais resistentes ao arrancamento e ao dobramento
que parafusos com diâmetro externo e interno cilíndricos, e a principal região da
fratura ocorria no início da rosca próxima à cabeça do parafuso. Esses resultados
comprovam o estudo realizado por Chen et al. (2005), que observaram que 70% das
fraturas dos parafusos ocorrem na transição entre a cabeça e o corpo. O pescoço é
a parte mais fraca de um parafuso monoaxial (LIU et al., 1990), e Fogel et al. (2003)
mostraram que o acoplamento entre a cabeça poliaxial e o parafuso é a parte mais
fraca.
Um estudo realizado com o método de elementos finitos demonstrou que a
distribuição de tensões entre os componentes do sistema de fixação da coluna varia
significantemente. As regiões que apresentam maiores concentrações de tensão
estão localizadas principalmente na interface do PP com o bloco de polietileno e na
transição entre o corpo e a cabeça do parafuso (BENTO; DALLACOSTA; CUNHA,
2012). O resultado é consistente com a localização das principais falhas desses
sistemas, ocorridas clinicamente (CARL; TROMANHAUSER; ROGER, 1992;
ESSES; SACHS; DREYZIN, 1993; PIHLAJAMAKI; MYLLYNEN; BOSTMAN, 1997).
A distribuição e a intensidade de tensões nos modelos de compressão e tração
apresentaram semelhanças, embora possuam sentido oposto de deformação. Os
modelos de torção apresentaram maior intensidade nas regiões de concentração de
tensões do que nos modelos de tração e compressão (BENTO; DALLACOSTA;
CUNHA, 2012).
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Parafusos com formato cônico apresentam maior diâmetro interno na porção
de maior falha (transição cabeça e início da rosca) e, assim, pelo menos na teoria,
têm a possibilidade de menor quebra ou dobra em comparação aos parafusos
cilíndricos (YAMAGATA et al., 1992). Além disso, com relação aos parafusos
cônicos, alguns autores referem que seu uso traria um incremento na rigidez do
parafuso, já que, com o aumento do diâmetro interno, ao passo que ele é introduzido
no pedículo (área com melhor qualidade óssea), haveria maior recrutamento de
tecido ósseo e este seria comprimido contra o tecido adjacente, aumentando seu
poder de fixação (HALAWA et al., 1978; DAFTARI et al., 1994; RANSOM et al.,
1994). Essa compactação resultaria ainda em uma diminuição no efeito plástico no
pedículo, o que reduziria o risco de fratura óssea pedicular durante a inserção
(MISENHIMER et al., 1989).
Kwok et al. (1996) avaliaram o torque insercional e a força de arrancamento
de parafusos cônicos e cilíndricos em vértebras frescas descongeladas de humanos,
com uma média de 76 anos de idade. Os resultados mostraram aumento do torque
sob os parafusos cônicos em relação aos cilíndricos, no entanto, sem diferença
significativa em relação à força de arrancamento.
Abshire et al. (2001) compararam dois parafusos de mesmo diâmetro e
comprimento, sendo um grupo formado por parafusos cônicos e outro por parafusos
cilíndricos. Os resultados mostraram que o parafuso cônico foi significativamente
mais rígido que o cilíndrico e que houve tendência para maior força de arrancamento
também para o cônico, no entanto, sem significância estatística (p=0,07).
Defino et al. (2012), em vértebras de bezerros com densidades normais,
demonstraram não haver diferença significativa na força de arrancamento entre
parafusos cilíndricos e cônicos avaliados em seu estudo; no entanto, o torque de
inserção foi significativamente maior para os parafusos cônicos.
Parte do estudo de Kim, Choi e Rhyu (2012) avaliou em espuma de
poliuretano de três densidades diferentes (baixa, normal e alta) parafusos formato
interno e externo, cônicos e cilíndricos. As opções finais foram cilíndrico/cilíndrico,
cilíndrico/cônico e cônico/cônico em diâmetro externo e interno, respectivamente. A
conformação cilíndrico/cônico obteve resultado significativo em relação aos demais
parafusos, apresentando maior força de arrancamento.
Abshire et al. (2001) e Kwok et al. (1996) defendiam a utilização de parafusos
cônicos. Kwok et al. (1996) descreveram que, em termos de torque de inserção, o
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parafuso cônico é superior, mas a força de extração é a mesma. Abshire et al.
(2001) descreveram que até 360° de volta para fora do osso é seguro com os
parafusos cônicos, pois não há perda de força de extração. No entanto, Lill et al.
(2000) descreveram que mesmo com uma meia volta para fora de 180° a força de
arrancamento foi significativamente reduzida.
Ainda assim, se o parafuso cônico pode ser recuado até 360° é controverso.
Muitos pesquisadores tentaram encontrar a resposta na concepção diferente dos
parafusos em termos de diâmetro externo, diâmetro interno e distância de passo de
rosca. A maior diferença entre os estudos de Abshire et al. (2001) e Lill et al. (2000)
foi que o primeiro envolveu vértebras lombares de porcos e o segundo uma espinha
dorsal de cadáveres. Segundo Cho, Cho e Wu (2010), a visão de Lill et al. (2000)
deve ser apoiada, uma vez que o estudo foi conduzido em um campo operatório real
e eles acreditam que o parafuso cônico afrouxará se recuado em 360°.
Segundo Liu et al. (1990), o diâmetro interno é a dimensão mais importante
do PP quando se considera sua resistência à fadiga, que aumentou em 104% após
aumento de 27% no diâmetro interno.

2.4.4.2 Inserção técnica

2.4.4.2.1 Preparo do orifício-piloto

A realização do orifício-piloto é de importância fundamental para a colocação
dos parafusos no interior do osso, pois estabelece as relações mecânicas entre o
implante e o tecido ósseo (SILVA et al., 2004).
Ao inserir parafusos pediculares, manter o córtex dorsal intacto é importante
para a fixação sólida (DAFTARI; HORTON; HUTTON, 1994). Muitos cirurgiões
macheiam o orifício do parafuso antes de inseri-lo, e foi mostrado que o
rosqueamento melhora a trajetória (ERKAN, 2010). No entanto, os parafusos
colocados em furos não macheados têm uma força de arrancamento mais alta
(PFEIFFER; ABERNATHIE; SMITH, 2006). Geralmente, não é recomendada a
utilização do mesmo tamanho de macho, uma vez que reduz a aderência do
parafuso, mas acredita-se que a aderência de 1 mm é segura e conserva a mesma
força de arrancamento em um furo não macheado (CARMOUCHE et al., 2005). O
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ponto mais importante é não manipular excessivamente os parafusos, porque a
inserção, o recuo e a reinserção destes levam à diminuição no torque de inserção e
na força de extração (DEFINO et al., 2009).
A confecção do orifício-piloto tem sido realizada por meio de diferentes
métodos, destacando-se a utilização das brocas e das sondas. Teoricamente, a
utilização de broca remove o tecido ósseo, enquanto que a utilização de sonda
promove a compactação do osso na parede do orifício-piloto. Essa compactação do
osso nas paredes do orifício-piloto poderia melhorar a qualidade da fixação do
implante; o diâmetro do orifício-piloto em relação ao diâmetro interno do parafuso
não tem sido valorizado nessa etapa do procedimento, embora sua influência tenha
sido observada em ensaios mecânicos (PFEIFFER et al., 1996; OKTENOĞLU et al.,
2001). Em teoria, a realização de orifícios de menor diâmetro em relação ao
diâmetro interno do parafuso aumenta a quantidade de osso compactado a seu
redor, elevando a resistência ao arrancamento dos implantes (OKTENOĞLU et al.,
2001; COOK et al., 2004; CARMOUCHE et al., 2005).
Um estudo realizado por Abrahão et al. (2012) avaliou a possível influência do
diâmetro e do modo de preparação do orifício-piloto no torque de inserção e na
resistência ao arrancamento dos parafusos pediculares com diâmetro interno cônico,
utilizando vértebras de suínos; ensaios mecânicos foram realizados com parafusos
pediculares de alma cônica e diâmetro de 4,2 mm e 5,2 mm, inseridos nos pedículos
vertebrais lombares de suínos. O orifício-piloto foi confeccionado com broca e
sondas (pontiaguda e cortante) com diferentes diâmetros.
Utilizando o parafuso de 4,2 mm, o diâmetro e o modo de preparação do
orifício-piloto exerceram influência na resistência ao arrancamento e no torque de
inserção do parafuso. A perfuração em que a dimensão era igual ou inferior ao
menor diâmetro interno do parafuso aumentou a resistência ao arrancamento e o
torque de inserção do implante. As perfurações com os diferentes instrumentos
apresentaram comportamento semelhante. No entanto, as perfurações com sondas
pontiaguda e cortante permitiram que um orifício confeccionado com dimensão
superior ao menor diâmetro interno do parafuso apresentasse resistência
semelhante à das perfurações do mesmo tamanho que o menor diâmetro interno do
implante realizadas com sondas e broca. Isso sugere que quando a sonda é
utilizada para produção do orifício seja possível utilizar um instrumento um pouco
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maior e obter o mesmo desempenho de uma broca ou sonda do tamanho do menor
diâmetro do implante (ABRAHÃO et al., 2012).
Resultados semelhantes foram encontrados nos estudos de Carmouche et al.,
2005, em que as perfurações realizadas com sondas proporcionaram valores
superiores de resistência ao arrancamento em comparação às realizadas com
brocas em modelos osteopênicos.
Utilizando o parafuso de 5 mm, o diâmetro do orifício-piloto exerceu influência
somente no torque de inserção do parafuso, indicando que a resistência mecânica
do pedículo foi comprometida, pois as dimensões do implante excederam a
capacidade pedicular. Não houve correlação entre as medidas do torque de inserção
e da força de arrancamento, independentemente das dimensões do parafuso, do
instrumento de perfuração ou do tamanho do orifício confeccionado (ABRAHÃO et
al., 2012).
Segundo Hee et al. (2006) e Zamarioli et al. (2008), para os parafusos
cônicos, a maior resistência ao arrancamento é observada quando estes são
inseridos em orifícios realizados com medida igual à do menor diâmetro interno do
parafuso. Já para Rosa et al. (2008), o aumento na resistência ao arrancamento foi
observado quando o diâmetro do orifício-piloto era menor que o diâmetro interno do
parafuso.

2.4.4.2.2 Trajetória dos parafusos

Na coluna lombar, torácica e cervical de seres humanos, a trajetória dos
parafusos é direcionada preferencialmente pela inserção inicial por meio do pedículo
vertebral após abordagem superior (BARBER et al., 1998; WEINSTEIN; RYDEVIK;
RAUSCHING, 1992; ABUMI; ITO; SUMO, 2012). Alguns estudos mostraram que a
inserção anterior na coluna vertebral cervical é possível e que existe um grau de
liberdade maior para a inserção no corredor seguro do pedículo vertebral maior do
que a inserção posterior (KOLLER et al., 2008a; KOLLER et al., 2008b; KOLLER et
al., 2009) (figuras 7A e 7B).
A trajetória óssea cortical direcionada foi sugerida por Santoni et al. (2009),
que encontraram características biomecânicas similares à trajetória medial mais
tradicional (figuras 7C e 7D). A análise de densidade óssea mostrou que o trajeto da
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nova técnica recrutou áreas de maior resistência física, quando comparadas à
técnica tradicional (p<0,001). A força de arrancamento do parafuso da técnica
cortical obteve uma força média de 367,54 ±23,65 N, já a da técnica tradicional foi de
287,59±35,64 N (p=0,08). Esta trajetória cortical é especialmente eficaz no osso
osteoporótico mal trabeculado e tem sido utilizada para a vertebroplastia
extrapedicular e tem sido considerada biomecanicamente eficaz (ERKAN et al.,
2010).
A convergência dos parafusos pediculares em 30° no plano transversal pode
aumentar a força de extração em 28,6% (figura 7E) (BARBER et al., 1998); a
inserção dos parafusos sem convergência, no entanto, é mais estável em termos de
ligação longitudinal (STERBA et al., 2007).
Weinstein, Rydevik e Rausching (1992) quantificaram que aproximadamente
60% da força está concentrada no pedículo, enquanto apenas 15-20% no osso
trabecular do corpo vertebral. Quando o parafuso ultrapassa o córtex anterior, há
aumento na força de arrancamento em 20-25%.
Outro estudo mostrou que o pedículo é responsável por cerca de 60% da
força de arrancamento e 80% da rigidez longitudinal do parafuso em vez do corpo
vertebral (HIRANO et al., 1997).
Um estudo biomecânico avaliou a estabilidade do sistema após a aplicação
de parafusos extrapediculares em vértebras torácicas (figura 7F); a amplitude de
movimento da coluna instrumentada foi reduzida para menos de 50% de sua
amplitude

de

movimento

original.

Não

houve

diferenças

estatisticamente

significativas na redução da amplitude de movimento entre a técnica intra e
extrapedicular. A fadiga cíclica da construção não aumentou significativamente a
amplitude de movimento (MORGENSTERN et al., 2003).
Uma revisão sistemática mostrou que os parafusos extrapediculares
proporcionam força de arrancamento comparável, mas ligeiramente inferior em
relação aos parafusos intrapediculares, sendo a colocação destes muito mais segura
que a dos parafusos intrapediculares. Assim, os parafusos extrapediculares
torácicos oferecem uma boa alternativa quando é difícil a inserção por via
intrapedicular (WANG et al., 2015).
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Figura 7 - Diferenças de trajetórias seguras, corredor de inserção de parafusos pediculares e
possíveis pontos de entrada. O círculo fechado assemelha-se a possíveis pontos de entrada para o
parafuso no córtex vertebral anterior e posterior. Linhas pontilhadas representam os limites de acesso
à região para inserção dos parafusos (A e B). Estudo comparativo de uma nova técnica de inserção
do parafuso, descrita como “Trajeto Cortical” (C), comparando-a à “tradicional” (D) (SANTONI et al.,
2009). Vista fluoroscópica (braço-C) dos parafusos pediculares inseridos 30º em relação ao eixo
sagital em uma vértebra de um cadáver humano (E). Definição dos limites para a colocação segura
de parafusos pediculares na vértebra torácica utilizando uma abordagem extrapedicular (esquerda) e
uma abordagem intrapedicular (direita). A técnica extrapedicular permite maior flexibilidade na
seleção do ponto de entrada do parafuso

Fonte: KOLLER et al. (2009) (A e B), SANTONI et al. (2009) (C e D), BARBER et al. (1998) (E) e
MORGENSTERN et al. (2003) (F).
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2.4.4.2.3 Profundidade da inserção

Aproximadamente 80% da profundidade de penetração é considerada
suficiente. Krag et al. (1986) mostraram que 80% de penetração é 32,5% mais forte
do que 50%. Até 75% do torque insercional máximo pode ser alcançado com o
engajamento da junção neurocêntrica (LEHMAN JR. et al., 2003).

2.4.4.3 Influência da construção

2.4.4.3.1 Diferentes construções de parafusos pediculares

Muitos estudos comparam diferentes métodos de montagem. Yücesoy et al.
(2008) compararam a amplitude de movimento angular e a zona neutra de seis tipos
diferentes de construção e mostraram que a fixação unilateral curta era a menos
estável. Depois de estender a construção por um nível mais acima e abaixo, a
amplitude de movimento angular média através do nível patológico diminuiu em
56%; a fixação bilateral, simétrica ou assimétrica, proporcionou boa estabilização
para essa lesão. Youssef et al. (1999) estudaram os movimentos de flexão do
parafuso pedicular em função do ângulo sagital de inserção e concluíram que os
parafusos com ângulo cefálico (em direção à placa terminal superior) desenvolveram
momento de flexão intrapedicular médio maior quando comparados com parafusos
inseridos caudal (em direção a placa terminal inferior) ou paralelos à placa terminal
superior. Isso sugere que a inserção cefálica deve ser evitada por conta de um risco
aumentado de fadiga ou falha precoce. O ângulo de inserção axial também foi
estudado: a inserção direta do parafuso sem convergência proporcionou uma
construção longitudinal mais estável (STERBA et al., 2007).
Alguns estudos também avaliaram os diferentes desenhos da construção.
Chen et al. (2007) compararam o uso de sistemas de parafusos poliaxiais e
monoaxiais associado com um cage anterior e verificaram que o sistema de
parafuso poliaxial deu maior rigidez à coluna lombossacra.
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2.4.4.3.2 Diâmetro da haste

Um dos principais parâmetros associados à rigidez do sistema está
relacionado com o diâmetro da haste longitudinal. Bento, Dallacosta e Cunha (2012)
compararam, por meio de modelagem computacional pelo método dos elementos
finitos, a variação de rigidez e a concentração de tensões no parafuso pedicular para
um sistema de coluna, em relação ao diâmetro das hastes longitudinais, e validou os
resultados numéricos a partir de comparação com resultados de ensaios
experimentais.
Nesse estudo, a variação de rigidez em relação aos diâmetros das hastes do
sistema de coluna, obtida por meio dos modelos numéricos validados, demonstra
que a rigidez do sistema aumenta em função do aumento do diâmetro da haste
(BENTO; DALLACOSTA; CUNHA, 2012).

2.4.4.3.3 Número de parafusos

A rigidez da fixação aumenta com o incremento do número de parafusos,
sendo assim mais rígida na instrumentação segmentar, onde são inseridos
parafusos em cada segmento fundido (MISENHIMER et al., 1989; DICK et al., 1997).
Em um estudo não destrutivo utilizando colunas vertebrais de suínos, a construção
de parafuso de fixação segmentar foi significativamente mais rígida que a
construção de parafuso não segmentar em todos os parâmetros de flexão, extensão,
flexão lateral, e torção (NASH JR. et al., 1977). Embora haja o entusiasmo para
reduzir a instrumentação de um lado (técnica de instrumentação unilateral), a
instrumentação bilateral é defendida para aumentar a resistência às forças de torção
(SUK; KIM, 2016).

2.4.4.3.4 Dispositivo de conexão transversal

A

adição

de

dispositivos

de

conexões

transversais

a

construções

segmentares bilaterais aumenta significativamente a estabilidade na rotação axial
(RESINA; ALVES, 1977; OLERUD; KARLSTROM; SJOSTROM, 1988; BECHTOLD,
1991; PUNO; LIM et al., 1996). Uma conexão transversal é mais eficaz se colocada
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na parte proximal da construção do que se colocada distalmente. Lim et al. (1996)
aconselharam que a posição ideal é “uma no meio e outra na posição 1/8 proximal
às hastes longitudinais”. Duas conexões transversais mostram uma rigidez torcional
aumentada em relação a uma ligação transversal, especialmente em construções
mais longas.
Lim et al. (2001) também estudaram a técnica de colocação de conectores
transversais e concluíram que a transfixação diagonal pode manter a construção de
forma mais rígida em flexão e extensão, mas não em flexão lateral ou rotação axial,
quando comparada à transfixação horizontal.
Kuklo et al. (2008) estudaram conectores transversais na coluna torácica e
mostraram que eles podem diminuir significativamente a rotação axial. A adição de
um conector transversal teve algum efeito, mas a adição de dois proporcionou mais
rigidez.
Lim et al. (1996) mostraram uma diferença significativa na amplitude de
movimento angular entre a coluna intacta e a instrumentada com um conector
transversal após a discectomia total, sugerindo que os conectores transversais têm
um efeito mensurável na coluna vertebral com uma coluna anterior instável. Chutkan
et al. (2008) demonstraram que a facetectomia pode aumentar a rotação axial e os
conectores transversais podem restaurá-la, mas que a quantidade de restauração da
estabilidade axial é mínima. Eles concluíram que o uso de um conector transversal
não se justifica nesses casos.
Com base nesses achados, Cho, Cho e Wu (2010) sugerem que as
indicações para o uso de conectores transversais sejam: 1) em todos os casos de
instabilidade da coluna anterior, incluindo fratura, discectomia anterior ou
corpectomia anterior e 2) na correção da deformidade rotacional.

2.5 Parafusos pediculares na estabilização vertebral em cães

Em seres humanos, o uso de PP é rotineiro no tratamento de diversas
afecções que promovem instabilidade vertebral ou quando se requer fusão vertebral,
tanto na coluna cervical, torácica ou lombar (YAHIRO, 1994; BOOS; WEBB, 1997;
MORGENSTERN et al., 2003; ABUMI; ITO; KOLLER et al., 2008a; KOLLER et al.,
2008b; KOLLER et al., 2009; SUDO, 2012; KOKTEKIR et al., 2015). O objetivo é
facilitar a fusão óssea dos segmentos que foram ou não submetidos à
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descompressão. Uma das vantagens dessa técnica é que ela permite a realização
de distração vertebral por meio da regulagem da fixação dos parafusos na barra de
titânio (DAVNE; MYERS, 1992; BOOS; WEBB, 1997).
Na literatura veterinária, os parafusos pediculares têm sido avaliados
biomecanicamente em cadáveres caninos (MEIJ et al., 2007) e in vivo (SMOLDERS
et al., 2012; FITZPATRICK, 2014; TELLEGEN et al., 2015) para estabilização da
coluna lombossacra após cirurgia descompressiva (MEIJ et al., 2007), promovendo
estabilidade vertebral eficiente (MEIJ et al., 2007; SMOLDERS et al., 2012; ZYND et
al., 2014).
Em medicina veterinária, os parafusos pediculares foram biomecanicamente
avaliados em cadáveres de cães e demonstraram estabilizar efetivamente a coluna
lombossacra após a cirurgia descompressiva por meio de laminectomia dorsal (MEIJ
et al., 2007). Zynd et al. (2014) também observaram boa estabilidade e
descompressão vertebral com a técnica, associando-a à laminectomia dorsal em
cadáveres de cães.
Fitzpatrick (2014) avaliou o uso clínico da associação de um espaçador
intervertebral com os parafusos pediculares em 35 cães com dor lombossacra e
estenose foraminal. Segundo a avaliação dos proprietários, houve melhora dos
sinais clínicos em 31 cães (88,6%), no entanto, pela avaliação dos veterinários
houve melhora da claudicação, da musculatura e da dor em todos os pacientes
(100%), com manutenção da distração e da estabilização após seis meses da
cirurgia. Segundo Fitzpatrick (2015) e Farrel e Fitzpatrick (2015), a técnica apresenta
como vantagens promoção da distração das placas vertebrais terminais, aumento do
forame em todas suas zonas, pois as facetas articulares são tracionadas, além de
promoção de fusão vertebral por conta da curetagem das placas vertebrais
terminais.
Tellegen et al. (2015) relataram o uso de parafusos pediculares associado à
laminectomia dorsal em doze cães com estenose lombossacra severa, havendo
resolução completa dos sinais clínicos em oito cães e melhora clínica em quatro. O
estudo não relatou falha do implante, no entanto, houve recorrência de dor
moderada

em

quatro

cães,

com

resolução

clínica

após

o

tratamento

medicamentoso.
Um relato descreveu o sucesso em longo prazo do uso dos parafusos
vertebrais monoaxiais monocorticais e das barras conectoras na superfície ventral
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do corpo vertebral com os parafusos direcionados ao canal vertebral, em um único
cão com EMC disco-associada após realização de slot ventral (MARINHO et al.,
2016).
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Comparar biomecanicamente a estabilidade vertebral cervical caudal de
cadáveres de cães conferida por de pinos bicorticais/PMMA ou parafusos poliaxiais
monocorticais associados ou não a distrator intersomático.

3.2 Objetivos específicos


Avaliar a estabilidade vertebral cervical produzida pela fixação com
parafusos poliaxiais monocorticais e barras conectoras e comparar à
fixação com pinos rosqueados bicorticais e PMMA na unidade vertebral
motora em cães;



Avaliar as propriedades biomecânicas do efeito da adição de distrator
intersomático em colunas vertebrais cervicais estabilizadas com
parafusos poliaxiais e barras conectoras;



Avaliar a interferência do dispositivo de estabilização cervical na
mobilidade das unidades vertebrais motoras adjacentes craniais.
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4 JUSTIFICATIVA

A estabilização cirúrgica da coluna vertebral cervical é realizada em cães que
apresentam instabilidades mecânicas graves (fratura, luxação ou subluxação),
malformação vertebra ou espondilomielopatia cervical. A avaliação de uma técnica
adicional de estabilização cervical com parafusos poliaxiais e barras conectoras
posicionadas nos corpos vertebrais de forma monocortical pode reduzir o risco de
penetração do implante no canal vertebral ou forame transverso enquanto fornecem
fixação interna rígida. Além disso, a validação mecânica dessa construção permitiria
o uso de um implante versátil e sem uso do PMMA, o que facilita a implantação da
construção, além de não formar estrutura volumosa, que pode causar lesões a
estruturas cervicais como a traqueia.
O conhecimento da estabilidade mecânica conferida pelos parafusos
poliaxiais monocorticais e barras conectoras nos corpos vertebrais, seja associado
ou não a distrator intersomático, permitirá o uso clínico de um implante muito versátil
em pacientes que apresentam EMC e opta-se pelo tratamento por meio de distração
e estabilização vertebral. É o caso de cães com compressão medular dinâmica, seja
ósseo-associada ou disco-associada. Uma vez que a distração aumentará o
diâmetro do canal vertebral e reduzirá os efeitos da protrusão no ânulo fibroso
dorsal, hipertrofia ligamentar e inflamação ou deformidade das facetas articulares,
produzirá descompressão indireta e eliminará o componente dinâmico da
compressão medular.
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5 HIPÓTESES
 A fixação vertebral cervical usando parafusos poliaxiais monocorticais e
barras conectoras nos corpos vertebrais associados ou não a distrator
intersomático permite estabilidade vertebral interna rígida;
 A estabilização com parafusos poliaxiais monocorticais e barras
conectoras associadas a distrator intersomático promove maior rigidez
intervertebral que sem o distrator;
 A estabilização vertebral realizada por meio de parafusos poliaxiais
monocorticais nos corpos vertebrais associada a distrator intersomático
permite estabilidade semelhante à fixação bicortical com pinos rosqueados e
PMMA também associado ao distrator.
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6 MATERIAL E MÉTODOS

6.1 Aspectos éticos e de biossegurança

Todos os procedimentos realizados foram previamente submetidos à
Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade de São Paulo (USP)
e efetuados de acordo com os preceitos éticos estabelecidos para os animais de
experimentação.

6.2 Delineamento experimental

O estudo foi realizado de forma prospectiva, comparativa e não aleatória.

6.2.1 Espécimes e ambiente de experimentação

Foram coletados dezoito segmentos de colunas vertebrais (C2-T3), dos quais
dez foram utilizados e representaram os corpos de prova. Os espécimes foram
coletados de cadáveres caninos maturos (25-35 kg) provenientes do Hospital
Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia/Universidade de São
Paulo, que vieram a óbito por condições não relacionadas ao estudo. Todos os
segmentos de coluna vertebral foram mantidos com musculatura circundante e
selecionados inicialmente por meio de radiografias laterais e ventrodorsais e
posteriormente submetidas ao exame de ressonância magnética1 em imagens
ponderadas em T2 (figura 8).
Cada coluna cervical foi acondicionada em saco plástico e armazenada a 20°C. No dia anterior aos testes biomecânicos, as colunas foram transferidas e
armazenadas em um refrigerador a +4°C para descongelamento. No dia dos testes,
as amostras foram descongeladas a temperatura ambiente e mantidas umedecidas
em solução NaCl 0,9%. Cada espécime foi submetido a dois processos de
descongelamentos: o primeiro para a realização das radiografias e ressonâncias
magnéticas (permanecendo acondicionadas em caixa de isopor com temperatura

1

Esaote Vet Grande MRI 0,23T
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mantida por gelo reutilizável) e o segundo para a realização dos testes
biomecânicos.
Os segmentos vertebrais cervicais foram inicialmente enumerados de um a
dezoito de forma aleatória; no entanto, após a inclusão dos espécimes que não se
enquadravam nos critérios de inclusão, realizou-se nova enumeração sequencial
(um a dez), de modo a facilitar o andamento dos testes biomecânicos.
Os ensaios biomecânicos foram realizados no Setor de Biomecânica do
Laboratório de Ortopedia e Traumatologia Comparada da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo.
6.2.2 Critérios de inclusão

Foram incluídos no estudo segmentos de colunas vertebrais cervicais de C2 a
T3 de cães esqueleticamente maturos (idade entre dois e dez anos), peso corporal
entre 25 kg e 35 kg, não havendo predileção por raça ou sexo.

6.2.3 Critérios de não inclusão

Não foram incluídos no estudo segmentos de colunas vertebrais provenientes
de cães que possuíssem sinais neurológicos prévios de lesão vertebromedular
cervical, histórico de doenças óssea ou nutricional, fraturas, luxações ou neoplasias
vertebrais, doenças congênitas ou histórico de cirurgia de coluna cervical. Também
não foram incluídos cães com anormalidades anatômicas visíveis nas radiografias
não contrastadas ou que apresentassem algum grau de degeneração dos discos
intervertebrais à ressonância magnética (figura 8).
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Figura 8 - Imagens ponderadas em T2 de ressonância magnética da coluna vertebral cervical em
corte sagital. (A) Imagem em que se evidenciam todos os discos intervertebrais hidratados, sem
degeneração. (B) Presença de degeneração do disco intervertebral entre C5-C6 (seta)

Fonte: MARINHO (2017)

6.2.4 Fluxograma

O experimento foi realizado segundo o fluxograma que consta desde a coleta
dos espécimes até a realização dos testes biomecânicos (figura 9):
Figura 9 - Fluxograma utilizado para a realização do referido projeto de pesquisa, demonstrando as
sequências desde a coleta dos espécimes cervicais até a análise dos dados

Fonte: MARINHO (2017)
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6.2.5 Grupos experimentais

Foram compostos quatro grupos experimentais, representado cada um por
dez segmentos de colunas vertebrais cervicais, em que o espaço intervertebral entre
C6 e C7 foi a UVM tratada, e C4-C5 e C5-C6 foram a UVM adjacentes craniais. Os
grupos foram divididos segundo a condição vertebral avaliada:


Grupo Intactas (G1): colunas vertebrais cervicais intactas;



Grupo Poliaxial-C-Distrator (G2): colunas vertebrais cervicais fixadas com
parafusos poliaxiais monocorticais associados a distrator intersomático nos
corpos vertebrais;



Grupo Poliaxial-S-Distrator (G3): colunas vertebrais cervicais fixadas com
parafusos poliaxiais monocorticais sem distrator intersomático no corpo
vertebral;



Grupo Pin-PMMA (G4): colunas vertebrais cervicais fixadas com pinos de
Shanz bicorticais e polimetilmetacrilato no corpo vertebral.

Inicialmente, as vértebras intactas representarão o grupo Intactas, e,
posteriormente, essas mesmas vértebras, após receberem os implantes, foram
denominadas

grupo

Poliaxial-C-Distrator,

Poliaxial-S-Distrator

e

Pin-PMMA,

sequencialmente.

6.3 Avaliação biomecânica

6.3.1 Sequência do teste biomecânico

Primeiramente, os testes biomecânicos foram realizados nas dez colunas
vertebrais sem o implante, avaliando tanto a UVM tratada como as UVMs adjacentes
(Intactas). Em um segundo momento, as mesmas colunas vertebrais cervicais
anteriormente utilizadas receberam o Poliaxial-C-Distrator, e procedeu-se a nova
avaliação biomecânica da UVM tratada e suas adjacentes. O mesmo procedimento
foi realizado para o grupo Poliaxial-S-Distrator e para o grupo Pin-PMMA, utilizando
as mesmas colunas vertebrais cervicais. Posteriormente, a amplitude de movimento
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à flexão, extensão e flexão-extensão das UVMs tratadas e adjacentes em função do
procedimento foi avaliada e comparada entre os grupos.

6.3.2 Dispositivos de fixação

Os dispositivos para o ensaio biomecânico da coluna eram compostos por
dois copos de metal com oito parafusos para fixação das extremidades da coluna
em cada copo (figura 10). Esses copos foram fixados a duas bases articuladas por
rolamentos, que foram conectados à parte móvel superior e à fixa inferior da
máquina de ensaios. As bases articuladas foram mantidas fixas à máquina, e os
copos foram removidos para a fixação da coluna e posterior reposicionamento junto
às bases articuladas (figura 12).

6.3.3 Preparação dos corpos de prova

Antes dos testes, a superfície óssea de C2 e os corpos vertebrais de T2 e T3
foram fixados com resina acrílica autopolimerizável; a borda cranial de C2 e o
processo espinhoso de T2 e T3 foram removidos para acomodar os espécimes no
aparelho de ensaio biomecânico. O excesso de tecido mole paravertebral foi
removido, porém mantendo a maior parte da musculatura epaxial e preservando os
ligamentos espinhais e as cápsulas articulares intactas.
Para posicionamento da coluna e fixação com resina acrílica, foi utilizada uma
barra com duas presilhas de alumínio, fixadas aos copos; a barra foi presa a uma
morsa por meio de uma base de madeira (figura 10A).
As vértebras T2 e T3 foram inicialmente fixadas no centro do copo, na porção
superior da guia. O copo distal foi então direcionado proximalmente até o completo
encaixe de C2 no centro deste; procedeu-se então à colocação da resina acrílica no
interior do copo, de modo que envolvesse os corpos vertebrais e os processos
espinhosos dessas vértebras. A resina acrílica foi preparada com a mistura de duas
medidas e meia de copos dosadores do polímero de metil metacrilato para uma
parte do monômero. Os copos foram preenchidos com vaselina antes da colocação
da resina a fim de facilitar no momento da remoção. Após a completa polimerização
da resina, as extremidades das colunas foram invertidas, e a base de resina que
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fixava o corpo de C2 foi posicionada proximalmente e T2 e T3 direcionados
distalmente. O mesmo processo foi realizado para a fixação das vértebras torácicas
(figura 10B).
Figura 10 - Imagem fotográfica dos dispositivos de fixação vertebral antes (A) e após (B) a fixação da
coluna vertebral cervical com a resina acrílica nos copos

Fonte: MARINHO (2017)

Previamente à fixação das duas extremidades da coluna na máquina de
ensaios biomecânicos, realizou-se a inserção de pinos de Steinmann de 1,5 mm de
diâmetro nos corpos vertebrais, à direita dos processos espinhosos, com auxílio de
uma perfuratriz; os pinos foram direcionados por meio de arco cirúrgico na parte
central do corpo vertebral, perfurando apenas o córtex dorsal do corpo vertebral para
as vértebras C6 e C7 e todo o corpo vertebral para as vértebras C4 e C5. Os pinos
foram posicionados de C4 a C7, sendo quatro pinos, um em cada vértebra (figura
11). Foi padronizada uma distância de 5 cm do pino, que ficou exposto
externamente. Após isso, a coluna foi fixada ao dispositivo composto por uma base
articulada e um copo de metal, que foram previamente fixados à máquina de ensaios
e acoplados à célula de carga de 100 kgf. A porção superior foi fixada inicialmente a
carga zerada no programa da máquina, e, em seguida, o segmento foi deslocado
para baixo, para fixação do copo inferior (figura 12).
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Figura 11 - Imagem radiográfica da coluna vertebral cervical em projeção laterolateral (A) e
dorsoventral (B) com o correto posicionamento dos pinos de Steinmann de 1,5 mm de diâmetro no
centro dos corpos vertebrais de C4 a C7

Fonte: MARINHO (2017)
Figura 12 - Dispositivos de fixação superior (1) e inferior (2) e suas respectivas bases articuladas (3 e
4) mantendo a coluna vertebral cervical em uma posição neutra, livre de ação de forças

Fonte: MARINHO (2017)

A montagem de um pino de aço inoxidável coberto por uma superfície de
borracha preta e com dois cilindros em cada, com uma extremidade refletora e um
espaçador entre os dois cilindros, foi chamado de marcador. Os cilindros possuíam 6
mm de diâmetro e 12 mm de comprimento. A distância entre os cilindros foi de 210
mm, padronizando a distância entre os cilindros para cada marcador. Em uma das
extremidades do marcador, foi acoplado um dispositivo de plástico com uma
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superfície de encaixe de 1,4 mm de diâmetro, para fixação aos pinos de Steinmann
previamente inseridos à vértebra (figura 13).
Em cada corpo de prova foram colocados quatro marcadores posicionados
em C4, C5, C6 e C7. Um fundo preto foi colocado atrás dos marcadores para
melhorar a localização deles nas fotos (figura 13).
Em um plano paralelo ao plano dos marcadores foi colocado um gabarito
constituído por uma madeira coberta com cartolina preta e três esferas de 15 mm de
diâmetro cada, cobertas com película refletora (figura 13).
Figura 13 – Desenho esquemático da montagem final para a realização dos ensaios biomecânicos
evidenciando a máquina de ensaios mecânicos (A), a célula de carga (B), o dispositivo de fixação
superior (C) e respectivo copo (D), o dispositivo de fixação inferior (M) e respectivo copo (G), a coluna
vertebral (E), os marcadores (F), a polia (H), cabo de aço (I), o peso para aplicação do torque (J), o
contrapeso com massa semelhante ao da polia (L) e o gabarito (N)

Fonte: PEREIRA (2017)
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6.3.4 Técnicas operatórias

6.3.4.1 Inserção do distrator intersomático

O distrator FITS modificado2 (Fitz Intervertebral Traction Screw) (SOLANO et
al., 2015) é um parafuso rosqueado cônico de titânio puro ASTM F673 com um
núcleo afilado e alma de 7,96 mm a 5 mm de diâmetro de base e ápice,
respectivamente, e 16,5 mm de comprimento. A angulação cônica é de 12°, e o
passo de rosca de 2,25 mm (figura 14). As principais modificações em relação ao
FITS originalmente desenvolvido dizem respeito ao dimensionamento menor, o que
facilita sua inserção, e à ausência de um sulco longitudinal que comunica as
superfícies externas laterais.
Para a aplicação do FITS modificado, o espaço intervertebral foi preparado. O
ligamento longitudinal ventral e o disco intervertebral C6-C7 foram incisados
longitudinalmente;

criou-se

uma

abertura

central

no

ânulo

fibroso

de

aproximadamente 8 mm de largura, seguida de extirpação do núcleo pulposo com
auxílio de goiva e cureta. A largura da anulectomia foi realizada com base nas
dimensões da base do distrator; o aspecto interno do anel fibroso foi curetado, com
o cuidado de não penetrar o anel dorsal. Uma cureta afiada e/ou uma microrretífica
de alta rotação elétrica com broca foram utilizadas para desbridar as placas
terminais da extremidade vertebral exposta antes da aplicação do distrator (figura
15A). O dispositivo foi inserido com o uso de uma chave sextavada (figura 15B).
Durante a inserção do distrator, foi possível observar o afastamento entre as
vértebras, com o deslocamento cranial de C6 e caudal de C7 (figura 15C).

2

Focus Produtos Ortopédicos, Indaiatuba/SP, Brasil
“Standard Specification for Unalloyed Titanium, for Surgical Implant Applications” (UNS R50250,
UNS R50400, UNS R50550, UNS R50700).
3
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Figura 14 - Imagem esquemática do distrator intervertebral com o detalhamento de sua arquitetura e
seu dimensionamento (mm). (A) vista lateral evidenciando o ápice (direita) e a base (esquerda), com
a respectiva angulação entre as extremidades do cone, (B) secção A-A com todos os
dimensionamentos, (C) vista dorsal com a espessura da base envolvendo a rosca e (D) aspecto final

Fonte: MARQUES (2017)

6.3.4.2. Distração e estabilização com parafusos poliaxiais4

Os espécimes foram fixados em posição neutra, e a identificação do espaço
intervertebral entre C6 e C7 deu-se por meio de palpação do processo transverso de
C6; uma vez localizado o espaço intervertebral, foi realizada a fenestração do disco
intervertebral entre C6 e C7. Após identificação e dissecção da musculatura dos
corpos vertebrais e processos transversos craniais e caudais ao interespaço, seis
parafusos poliaxiais de 3,5 mm milímetros de liga de titânio foram inseridos na
porção cranial e caudal do corpo vertebral, sendo três em C6 e três em C7. Para
cada parafuso, um orifício foi realizado na cortical cis e no osso esponjoso com uma
broca de 2,5 mm. A perfuração foi baseada em medidas realizadas nas radiografias

4

Focus Produtos Ortopédicos, Indaiatuba/SP, Brasil.
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e na ressonância magnética, de modo que a broca penetrasse ao em menos 80% do
corpo vertebral, sem envolvimento da cortical trans; os orifícios não foram
macheados após a perfuração com a broca. Do lado esquerdo da coluna vertebral,
foram inseridos três parafusos, sendo um no corpo vertebral de C6 e dois no corpo
vertebral de C7, seguindo o eixo longitudinal (figura 15D). Ato contínuo, a primeira
barra conectora de liga de titânio, com 5 mm de diâmetro e 8 cm de comprimento, foi
posicionada e fixada por meio de contra parafusos (figura 15E). O inverso aconteceu
no lado contralateral, com a aplicação de dois parafusos no corpo vertebral de C6 e
um no corpo vertebral de C7, com posterior posicionamento e fixação da barra
conectora. As barras de conexão foram posicionadas e fixadas paralelas entre si e
ao plano ventral da coluna vertebral.
Sempre que necessário, as barras foram modeladas para permitir o encaixe
adequado ao copo de cada parafuso poliaxial (figura 15F). Para cada corpo
vertebral, os parafusos foram inseridos na região metafisária caudal e cranial, de
maneira linear, seguindo o mesmo plano longitudinal. Os parafusos foram orientados
o mais perpendicular possível ao eixo do osso, tanto para C6 como para C7, e
inseridos até a penetração completa no corpo vertebral. No caso de dificuldade para
penetração perpendicular, o furo era direcionado ligeiramente para caudal.
Todos os implantes que formavam o sistema de parafusos poliaxiais
(parafusos, barras conectoras e contraparafusos) eram constituídos de liga de titânio
– ASTM F1365.

5

“Standard Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium ELI — Extra Low Interstitial —
Alloy for Surgical Implant Applications” (UNS R56401)
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Figura 15 - Painel fotográfico com a sequência de aplicação dos implantes na coluna vertebral ventral
referente ao grupo Poliaxial-C-Distrator. (A) Preparação do espaço intervertebral entre C6 e C7 até a
completa visualização das placas vertebrais terminais (asterisco); (B) Aplicação direta do cage
intersomático FITZ modificado sem o auxílio de distrator auxiliar; (C) Completa inserção do cage
intersomático promovendo distração intervertebral (setas); (D) Parafusos poliaxiais aplicação do lado
esquerdo do corpo vertebral ventral previamente à aplicação da barra; (E) Aplicação da barra de
titânio e fixação desta com os contraparafusos; e (F) Aspecto final da aplicação bilateral dos
parafusos poliaxiais e das barras conectoras associadas ao cage intersomático

Fonte: MARINHO (2017)
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Para os ensaios biomecânicos do grupo Poliaxial-S-Distrator, o distrator
intersomático foi removido (figura 16) e foi realizada a verificação da rigidez da
fixação dos contraparafusos à barra. Após o procedimento, a perfuração
monocortical foi confirmada por meio de arco cirúrgico (figuras 16B e 16D).
Figura 16 - Imagens fotográficas e radiográficas da coluna vertebral cervical após a fixação por meio
de parafusos poliaxiais associados a distrator intersomático (A e B) e após a remoção do distrator
intersomático entre as vértebras C6 e C7 (C e D), configurando o grupo Poliaxial-C-Distrator e o
Poliaxial-S-Distrator, respectivamente

Fonte: MARINHO (2017)

6.3.4.3 Distração-estabilização com Pin-PMMA

Dois pinos rosqueados de perfil positivo, com 3 mm de diâmetro, foram
colocados através dos corpos vertebrais cranial e caudal, em um ângulo de
aproximadamente 30° e 45° em relação ao plano sagital de um plano transverso em
C6 e C7, respectivamente. Todos os pinos foram inseridos em profundidade em que
a ponta do pino foi visivelmente saliente na lâmina dorsal (córtex trans), garantindo a
penetração bicortical, e foram cortados aproximadamente 3 cm do seu ponto de
inserção (córtex cis). Os espécimes foram linearmente distraídos no eixo axial com
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uma pequena força de tração manual não padronizada. A resina de PMMA foi
misturada à temperatura ambiente e vertida no molde enquanto a amostra foi
mantida no lugar por um período mínimo de 20 min. A quantidade de PMMA usada
foi padronizada com a quantidade de 25 ml do polímero de metil metacrilato e 10 ml
de monômero de metil metacrilato, o suficiente para alcançar a borda dos pinos
inseridos e cortados, a uma altura de aproximadamente 3 cm e largura e
comprimento

que

envolvesse

a

porção

ventral

dos

corpos

vertebrais

correspondentes à fixação (figuras 17A e 17B).
Ao final do teste biomecânico, imagem radiográfica foi realizada por meio de
arco cirúrgico, confirmando a penetração bicortical dos parafusos (figura 17C).
Figura 17 - Imagem fotográfica em que se observa o aspecto final das colunas vertebrais cervicais
estabilizadas por meio de pinos de shanz bicorticais e PMMA (Pin-PMMA) (A e B). Imagem
radiográfica laterolateral da coluna vertebral cervical após a estabilização utilizando pinos bicorticais e
PMMA entre C6 e C7 (C)

Fonte: MARINHO (2017)

6.3.5 Protocolo de ensaios mecânicos

Os movimentos de extensão e flexão ventral foram realizados sequencialmente
em cada espécime, e os ângulos formados entre as vértebras para cada uma
dessas condições foram mensurados.
As amostras foram colocadas no dispositivo de fixação em uma posição neutra;
o dispositivo utilizado era composto de dois copos, em que os segmentos distal e
proximal do corpo de prova foram fixos por meio de parafusos e polimetilmetacrilato
e a movimentação dos copos mimetizavam as forças de arqueamento da coluna.
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Foi utilizada a máquina KRATOS (modelo KE3000MP, série M1012931 e célula
de carga de 100 kgf) para a manutenção dos espécimes livres da ação de forças
inicialmente. Após os espécimes posicionados em posição neutra, sem a ação de
forças, a carga foi zerada novamente.
Adicionada a porção articulada inferior do dispositivo de fixação, foi acoplada
uma barra de alumínio de 80 cm de comprimento, permanecendo 40 cm para ambos
os lados da coluna vertebral (figura 13). Na extremidade dessa barra, foi acoplada
uma polia com 40 cm de raio, com um cabo de aço preso a sua extremidade dorsal,
que recebeu um peso, de modo que o torque final era aplicado, tanto para a
realização do movimento de extensão como para a flexão ventral (figura 13).
Previamente à realização dos testes definitivos, um estudo piloto foi realizado
para definir qual o torque seria aplicado a fim de avaliar a estabilidade conferida
pelos implantes utilizados no referido estudo. Utilizando dois segmentos de colunas
vertebrais cervicais que se enquadravam nos critérios de inclusão supracitados,
foram aplicados torques sequenciais e repetidos de ±1 Nm, ±2 Nm e ±3 Nm, tanto
para a flexão como para a extensão, a fim de determinar o deslocamento máximo
que mantinha os espécimes dentro da faixa de flexão e extensão fisiológica
(elástica); um torque maior que ±2 Nm causou deformação inelástica em algumas
das repetições para ambos os espécimes. Isso foi caracterizado por um aumento
abrupto na deformação angular sem aumento concomitante no momento de
extensão e flexão, o que possivelmente refletiu falha de uma ou mais estruturas
ligamentares de suporte. Com base nos resultados do estudo preliminar, decidiu-se
limitar o torque utilizado a ±2 Nm.
Antes da coleta de dados, cada espécime foi pré-condicionado e submetido a
dois ciclos de extensão e flexão total (HICKS et al., 2009).
Para aumentar o número de mensurações, três repetições do mesmo
procedimento foram realizadas para cada situação (Intactas, Poliaxial-C-Distrator,
Poliaxial-S-Distrator e Pin-PMMA). O tempo em que a coluna foi submetida à
aplicação da carga foi padronizado em 60 segundos para todos os grupos. Houve
um período de 120 segundos entre cada ciclo para permitir a recuperação do
comprimento inicial dos tecidos elásticos.
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6.3.6 Avaliação fotográfica dos ângulos formados entre vértebras antes e após
a aplicação de cargas

Para aquisição das imagens fotográficas, usou-se uma câmera da marca
Cannon, modelo EOS Digital Rebel XT, com controle remoto que disparava após 2
segundos do aperto do botão. A máquina fotográfica foi regulada com ISO de 200,
tempo de exposição de 1/60 segundos, distância focal de 52 mm, modo de
exposição manual com flash.
A máquina foi posicionada a 2,2 metros de distância do corpo de prova a 1
metro de altura, de maneira que o sensor da máquina foi mantido paralelo ao plano
dos marcadores e do gabarito. A máquina foi disparada por controle remoto para
registro de uma imagem no momento zero, sem aplicação de carga, e após a
primeira, a segunda e a terceira repetição, ao final de 60 segundos da aplicação da
carga, registrando oito imagens por teste, sendo quatro para os testes de flexão
(figuras 18A-D) e mais quatro para os testes de extensão (figuras 18E-H). Ao final do
teste, para todos os grupos, a máquina fotográfica registrou 32 imagens de cada
coluna para posterior análise. Na parte frontal do dispositivo superior foi fixada uma
etiqueta autoadesiva com escrito de cor preta para identificação do corpo de prova e
das repetições realizadas.
Os ângulos formados entre os marcadores inseridos nas vértebras utilizando
as fotos tiradas durante o experimento foram analisados por meio do programa de
computador na linguagem Delphi (Borland Software Corporation - Austin, EUA). O
programa permitiu a análise automática das fotos, gerando um relatório com os
resultados obtidos.
Na primeira aba do programa, intitulada "Processamento automático", foi
possível abrir uma sequência (na ordem cronológica) de fotos referentes ao ensaio
de uma coluna (grupo, movimento e coluna) e analisá-las automaticamente (figura
19A).
No momento em que as fotos eram carregadas, a sequencia de fotos era
conferida visualmente, e a tecla “Processa” era ativada. O programa procurava em
cada foto oito pequenos círculos brancos (marcadores) e três círculos brancos
maiores (gabarito) para confirmar a identificação dos pontos. O programa desenhava
círculos verdes sobre as porções refletoras dos marcadores e círculos azuis sobre
essas mesmas porções no gabarito. Uma lista foi gerada com a identificação do
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espécime, do grupo, número de repetição, situação inicial e final (antes e depois da
aplicação da carga) e nome da foto na caixa “Fotos disponíveis” e as coordenadas
de todos os pontos encontrados foram registradas na caixa “Resultados” (figura
19B).
Na terceira aba (“Resultados”) do programa, foi possível visualizar uma
planilha com todos os pontos identificados e também iniciar o processamento
automático do cálculo dos ângulos formados entre os marcadores (total de três
ângulos) e também do cálculo do ângulo formado pelos três pontos do gabarito,
após clique no botão “Calcula os ângulos” (figura 19C).
Após calcular os ângulos, o resultado era automático, procedendo-se,
portanto, ao salvamento dos mesmos. Uma vez que os resultados eram salvos, o
mesmo procedimento era realizado para os outros grupos e movimentos (flexão e
extensão) em cada coluna.
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Figura 18 - Imagem fotográfica da cinemática referente ao registro de uma imagem no momento zero, sem aplicação de carga (A e E), após a primeira (B e
F), segunda (C e G) e terceira (D e H) repetições ao final de 60 segundos da aplicação da carga para a flexão ventral (A-D) e extensão (E-F) da coluna
vertebral

Fonte: MARINHO (2017)
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Figura 19 - Imagem que representa o programa utilizado para o cálculo dos ângulos formados entre as vértebras estudadas. (A) As fotos eram adicionadas
no botão “Carrega fotos” e apareciam em sequência do lado esquerdo da tela. Nesse momento, a sequência era confirmada, garantindo que a primeira foto
representasse a coluna antes da aplicação da carga e as outras três as fotos sequenciais das três repetições realizadas após a aplicação da carga. Nesse
momento, era feito o processamento das fotos por meio da tecla “Processa”, tempo que demorava aproximadamente dez segundos por foto; (B) Após o
processamento das fotos realizado por meio da identificação dos marcadores e gabarito, o resultado era demonstrado na caixa nomeada “Resultados”,
situada abaixo na imagem. Nesse momento, por meio de clique no local da descrição da foto (preenchimento azul acima identificado), era possível observar
a identificação das estruturas reflexivas à direita. Caso os marcadores estivessem com os cilindros verdes e o gabarito com os círculos azul claro, indicava
que a identificação havia sido realizada corretamente (imagem situada à direita). Realizava-se, portanto, o clique na aba “Resultados” acima, posicionada à
direita. (C) Após clicar na aba “Resultados”, uma planilha era gerada e, a partir daí, os ângulos eram calculados por meio de clique no botão “Calcula os
ângulos”, e aí as diferenças angulares (entre o momento inicial e após a aplicação da carga para as três repetições), a média e o desvio padrão (identificados
no quadro branco abaixo na imagem) apareciam automaticamente. A partir daí, os resultados eram salvos clicando no botão “Salva resultados”

Fonte: MARINHO (2017)

Caso o programa não encontrasse automaticamente todos os pontos reflexivos em uma determinada imagem, ou seja, oito
pontos para os marcadores e três para o gabarito, era possível selecionar manualmente o centro dos pontos não identificados na
segunda aba do programa “Processamento manual” (figura 20).
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Figura 20 - Imagem que representa o programa utilizado para o cálculo dos ângulos formados entre as vértebras estudadas. Caso o programa não
identificasse automaticamente todos os pontos, no momento da identificação dos marcadores, a cor roxa identificava que havia um erro e que aquele
marcador com a cor branca precisava ser identificado manualmente (A). Era dado um zoom por meio de clique no botão “Zoom (+)” no local do cilindro não
identificado. Clicando no botão “(+)M” situado à direta na imagem e após no centro do cilindro, este era marcado e o resultado dos ângulos era automático
após essa marcação (B). Removendo o zoom no botão “Zoom (–)”, verificou-se a marcação adequada, quando as cores voltaram ao verde para os
marcadores e azul-claro para o gabarito (C). O mesmo processo era realizado caso o problema acontecesse com a identificação do gabarito

Fonte: MARINHO (2017)
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6.3.6.1 Parâmetros analisados

Foi calculada a média das três repetições dos ângulos medidos entre C4-C5,
C5-C6 e C6-C7. Com o cálculo desses ângulos, foi possível determinar a diferença
entre os ângulos das vértebras antes e depois da aplicação de cargas em todas as
situações, que foi chamada de diferença angular (DA). A média das três repetições
da força registrada no deslocamento máximo foi calculada para os grupos Intactas,
Poliaxial-C-Distrator, Poliaxial-S-Distrator e Pin-PMMA.
Todos esses dados foram coletados tanto na flexão ventral como na
extensão. A amplitude de movimento angular (AMA) em flexão-extensão foi dada
pela soma dos ângulos entre as vértebras tanto nos momentos de flexão como nos
de extensão.
A rigidez porcentual referente à diferença angular entre os grupos em cada
espaço intervertebral estudado foi calculada e comparada.

6.4 Análise estatística

Foi calculada a estatística descritiva de todos os parâmetros estudados:
média, desvio padrão (DP), mediana, valor mínimo e valor máximo. Para a escolha
do teste estatístico, foi realizado o teste de Anderson Darling, cujo objetivo é
averiguar se os dados apresentam distribuição normal, e o teste de Bartlett, para
verificar se os valores apresentam variâncias iguais.
Todos os dados apresentam distribuição normal e variâncias iguais
(considerados paramétricos), exceto os valores referentes às medidas de extensão
dos grupos Poliaxial-C-Distrator e Pin-PMMA. Assim, para os dados paramétricos foi
utilizado o teste de ANOVA, para comparação entre os grupos, e ANOVA para
medidas repetidas, para comparar os diferentes graus dentro de cada grupo. Foi
utilizado o teste de posthoc de Tukey, para identificar em quais grupos/graus foi
identificada a diferença.
Para a análise dentro do mesmo grupo da AMA dos grupos 1 e 4 foi utilizado
o teste de Friedman. Enquanto que para os grupos Poliaxial-C-Distrator e PoliaxialS-Distrator foi utilizado o teste de ANOVA medidas repetidas, seguido do posthoc de
Tukey. Já para a análise entre os grupos foi realizado o teste de Kruskal-Wallis.
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Para a comparação referente à extensão entre os grupos foi utilizado o teste de
Kruskal-Wallis, e para comparar os diferentes graus dentro dos grupos Poliaxial-CDistrator e Pin-PMMA foi utilizado o teste de Friedman.
Para a comparação entre flexão e extensão nos grupos Intactas e Poliaxial-SDistrator foi utilizado o teste t-pareado. Já na comparação entre flexão e extensão
nos grupos Poliaxial-C-Distrator e Pin-PMMA foi utilizado o teste de Wilcoxon
pareado.
Consideraram-se significativos os resultados com valor de p menores que 0,05.
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7 RESULTADOS

7.1 Espécimes vertebrais

Dentre todos os dezoito espécimes coletados, doze não apresentavam
degeneração do disco intervertebral e seis apresentavam algum grau de
degeneração (tabela 1). Os segmentos cervicais 11 e 12 foram utilizados para a
realização dos testes-piloto; as colunas 13 a 18 não foram incluídas, e as outras dez
(1 a 10) foram incluídas no experimento. Os dados clínicos dos pacientes que
correspondem aos espécimes coletados para a realização do experimento
encontram-se na tabela 1. A média de idade dos dez pacientes pelos quais as
colunas foram utilizadas foi de 6,03 ± 1,35 anos e a de massa corporal foi de 28,8 ±
3,49 kg.
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Tabela 1 - Dados referentes às características clínicas e à presença ou não de degeneração do disco
intervertebral encontradas na ressonância magnética de dezoito colunas vertebrais coletadas de cães
que vieram a óbito por causas não relacionadas ao experimento e oriundos do Hospital Veterinário da
FMVZ/USP – São Paulo, 2017

Animal

Raça

Peso (kg)

Sexo

Idade
(anos)

Disco
intervertebral
degenerado

1

pit bull

27

macho

4,2

nenhum

2

SRD

26

fêmea

6,4

nenhum

3

weimaraner

32

macho

7,6

nenhum

4

dobermann

35

macho

8,0

nenhum

5

rottweiler

33

macho

5,7

nenhum

6

rottweiler

29

fêmea

6,0

nenhum

7

SRD

25

fêmea

7,1

nenhum

8

dálmata

27

macho

6,3

nenhum

9

border collie

25

macho

4,0

nenhum

10

pit bull

29

fêmea

5,0

nenhum

11

SRD

25

macho

9,0

C4-C5-C6-C7

12

SRD

28

fêmea

9,6

C6-C7

13

rottweiler

34

fêmea

9,7

C5-C6-C7

14

labrador

35

fêmea

8,0

C6-C7

15

pit bull

28

macho

7,2

C6-C7

16

SRD

26

fêmea

7,9

C6-C7

17

rottweiler

33

macho

9,3

C4-C5-C6-C7

18

SRD

27

macho

8,9

C6-C7

SRD - sem raça definida
Fonte: MARINHO (2017)

7.2 Testes biomecânicos

Os dados de fotogoniometria estão demonstrados com base no movimento
realizado: flexão ventral (apêndice A, tabela 2 e figura 21) e extensão (apêndice B,
tabelas 3 e figura 22). Após a determinação dos valores de diferença angular
referentes a esses momentos, a amplitude de movimento flexão-extensão (apêndice
C, tabela 4 e figura 23) foi calculada. Além disso, a comparação que indica se os
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implantes são mais eficazes em contrapor os movimentos de flexão ou extensão
encontra-se na tabela 5.

7.2.1 Flexão ventral
Tabela 2 - Diferença angular média (média ± desvio padrão) entre os grupos avaliados após a
realização dos movimentos de flexão ventral na coluna vertebral cervical de cães – São Paulo, 2017

Diferença angular (DA)
Grupo

C4-C5

C5-C6

C6-C7

Valor de p

Intactas

5,74 ± 2,2 a c

6,63 ± 2,93 a c

7,7 ± 2,93 a c

0,285

Poliaxial-C-Distrator

5,55 ± 1,96 a c

5,38 ± 1,99 a c 2,17 ± 1,35 b d < 0,0001

Poliaxial-S-Distrator

5,4 ± 1,83 a c

4,85 ± 1,55 a c 3,09 ± 1,82 b d

0,016

Pin-PMMA

5,14 ± 2,6 a c

5,87 ± 2,09 a c 2,42 ± 1,99 b d

0,005

Valor de p

0,938

0,328

< 0,0001

Letras diferentes indicam diferença significativa (p<0,05)
a,b
- comparação da DA entre os grupos (colunas)
c,d
- comparação da DA dentro do mesmo grupo (linhas)
Fonte: MARINHO (2017)
Figura 21 - Valores das medianas e intervalos interquartis referentes à diferença angular (graus) à
flexão nos quatro grupos estudados – São Paulo, 2017
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Fonte: FERRARO (2017)
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Na comparação dentro do mesmo grupo, nos grupos Poliaxial-C-Distrator,
Poliaxial-S-Distrator e Pin-PMMA, a diferença angular foi significativamente menor
no espaço intervertebral C6 e C7, em comparação com os demais.
Para a comparação entre os grupos, a rigidez à flexão no espaço
intervertebral tratado (C6-C7) com Poliaxial-C-Distrator, Poliaxial-S-Distrator e pinPMMA foi de 72%, 59,88% e 68,58% maior que a rigidez das colunas intactas,
respectivamente, sendo essa diferença estatisticamente significativa (p<0,0001).
Quando a comparação foi realizada entre os tratamentos (Poliaxial-C-Distrator,
Poliaxial-S-Distrator e pin-PMMA), não houve diferença significativa na rigidez das
colunas estabilizadas. Para o movimento de flexão ventral, não houve diferença
significativa da diferença angular para os espaços intervertebrais adjacentes C4-C5
(p=0,938) e C5-C6 (p=0,328) entre os quatro grupos.

7.2.2 Extensão

Tabela 3 - Diferença angular média (média ± desvio padrão) entre os grupos avaliados após a
realização dos movimentos de extensão na coluna vertebral cervical de cães – São Paulo, 2017

Diferença angular (graus)
Grupo
Intactas

C4-C5

Valor de p

C5-C6

C6-C7

5,22 ± 2,37 a c

3,45 ± 2,12 a c

5,87 ± 2,61 a c

ac

ac

bd

Poliaxial-C-Distrator

4,79 ± 1,76

Poliaxial-S-Distrator

4,94 ± 1,86 a c

3,15 ± 1,99 a d

0,61 ± 0,43 b e

< 0,0001

Pin-PMMA

7,08 ± 2,45 a c

6,69 ± 4,68 a c

0,53 ± 0,49 b d

0,000414

0,1133

< 0,0001

Valor de p

0,1039

2,82 ± 1,66

0,44 ± 0,44

0,08
0,0001639

Letras diferentes indicam diferença significativa (p<0,05)
a,b
- comparação da DA entre os grupos (colunas)
c,d,e
- comparação da DA dentro do mesmo grupo (linhas)
Fonte: MARINHO (2017)
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Figura 22 - Valores das medianas e intervalos interquartis referentes à diferença angular (graus) à
extensão nos quatro grupos estudados – São Paulo, 2017
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Fonte: FERRARO, 2017

A diferença relativa à extensão da amplitude de movimento angular foi
significativamente menor nos grupos tratados para o espaço intervertebral C6-C7
com rigidez, que foi 92,51%, 89,61% e 90,98% maior nos grupos Poliaxial-CDistrator (G2), Poliaxial-S-Distrator (G3) e pin-PMMA, respectivamente, quando
comparado às colunas vertebrais intactas. Não houve diferença significativa na
amplitude de movimento entre os tratamentos (colunas estabilizadas) e o
comportamento dos espaços intervertebrais adjacentes C4-C5 e C5-C6 não foi
alterado após a estabilização entre C6-C7.
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7.2.3 Amplitude de movimento angular flexão-extensão
Tabela 4 - Diferença angular média (média ± desvio padrão) da amplitude de movimento angular
flexão-extensão entre os grupos avaliados após a realização dos movimentos de flexão ventral e
extensão na coluna vertebral cervical de cães – São Paulo, 2017

Diferença angular (graus)
Grupo

C4-C5

C5-C6

C6-C7

Valor de p

Intactas

10,96 ± 3,5 a c

10,08 ± 3,42 a c

13,57 ± 4,52 a c

0,1032

Poliaxial-C-Distrator

10,34 ± 2,83 a c

8,2 ± 2,98 a c

2,61 ± 1,33 b d

<0,0001

Poliaxial-S-Distrator

10,34 ± 2,71 a c

8,0 ± 3,07 a c

3,7 ± 1,64 b d

<0,0001

Pin-PMMA

12,22 ± 3,11 a c

12,56 ± 5,21 a c

2,95 ± 2,1 b d

0.002328

0,05265

0,00004

Valor de p

0,5963

Letras diferentes indicam diferença significativa (p<0,05)
a,b
- comparação da DA entre os grupos (colunas)
c,d,e
- comparação da DA dentro do mesmo grupo (linhas)
Fonte: MARINHO (2017)

Assim como apresentado na avaliação individual da flexão e da extensão, a
amplitude

de

movimento

angular

flexão-extensão

manteve

as

mesmas

características e seguiu o mesmo padrão tanto na comparação dentro do mesmo
grupo como entre os grupos. Em termos porcentuais, a rigidez à flexão-extensão no
espaço intervertebral tratado (C6-C7) com Poliaxial-C-Distrator (G2), Poliaxial-SDistrator (G3) e pin-PMMA foi 80,77%, 72,74% e 78,27% maior que a rigidez das
colunas

intactas,

respectivamente,

sendo

essa

diferença

estatisticamente

significativa (p=0,00004). Entre os tratamentos (Poliaxial-C-Distrator, Poliaxial-SDistrator e pin-PMMA) não houve diferença significativa na rigidez.
A amplitude de movimento das vértebras adjacentes não foi influenciada pela
estabilização

vertebral,

não

havendo

aumento

significativo

da

AMA

independentemente do tratamento utilizado. No entanto, houve tendência para o
aumento da AMA entre C5 e C6 no G4, quando comparado com o G2 e G3
(p=0,05265).
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Figura 23 - Valores das medianas e intervalos interquartis referentes à amplitude de movimento
angular flexão-extensão (graus) dos grupos em função do espaço intervertebral C4-C5 (A), C5-C6 (B)
e C6-C7 (C) – São Paulo, 2017
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Fonte: FERRARO (2017)
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7.2.4 Flexão vs. extensão

Tabela 5 – Comparação da diferença angular média (média ± desvio padrão) da amplitude de
movimento entre os movimentos de flexão ventral e extensão na coluna vertebral cervical de cães
dentro do mesmo grupo – São Paulo, 2017

C4-C5

C5-C6

C6-C7

Grupos

Intactas

Extensão

Flexão

Extensão

5,22 ± 2,37

5,74 ± 2,2

3,45 ± 2,12

a

6,63 ± 2,93

b

4,79 ± 1,76

5,55 ± 1,96

2,82 ± 1,66

a

5,38 ± 1,99

b

0,44 ± 0,44

a

2,17 ± 1,35

b

4,94 ± 1,86

5,4 ± 1,83

3,15 ± 1,99

a

4,85 ± 1,55

b

0,61 ± 0,43

a

3,09 ± 1,82

b

7,08 ± 2,45

5,14 ± 2,6

6,69 ± 4,68

0,53 ± 0,49

a

2,42 ± 1,99

b

Poliaxial-CDistrator
Poliaxial-SDistrator
Pin-PMMA

Flexão

5,87 ± 2,09

Extensão

Flexão

5,87 ± 2,61

7,7 ± 2,93

Letras diferentes indicam diferença significativa (p<0,05)
Fonte: MARINHO (2017)

A avaliação comparativa entre as diferenças angulares médias na flexão
ventral e extensão dentro do mesmo grupo evidenciou valores de amplitude de
movimento angular significativamente menores à extensão que na flexão ventral no
espaço intervertebral C6-C7 para os grupos Poliaxial-C-Distrator (p=0,01898),
Poliaxial-S-Distrator (p=0,00427) e Pin-PMMA (p=0,005857), o que representa maior
eficácia à extensão que na flexão ventral.
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8 DISCUSSÃO

Os resultados encontrados no estudo mostram que a combinação de distrator
intervertebral FITS modificado com parafusos poliaxiais e barras conectoras ou o
uso de parafusos poliaxiais e barras conectoras isoladamente são aplicáveis à
coluna vertebral cervical ventral e promovem estabilidade similar à fixação bicortical
com pinos e PMMA (BRUECKER; SEIM; BLASS, 1989; KOEHLER et al., 2005;
CARLAZZOLI, 2008; DA COSTA, 2010).
Tanto a distração como a estabilização, ou a combinação de ambas, têm
contribuído para a melhora neurológica em cães com EMC disco-associada, sem a
remoção do ânulo dorsal (SOLANO et al., 2015). A distração é potencialmente
importante para aumentar o diâmetro do canal vertebral e reduzir os efeitos da
protrusão no ânulo fibroso dorsal, da hipertrofia ligamentar e da inflamação ou
deformidade da faceta articular, produzindo descompressão indireta, e eliminando o
componente dinâmico da compressão medular (SOLANO et al., 2015). Além disso,
teoriza-se que a combinação de distração e estabilização vertebral pode promover
regressão gradual da hipertrofia ligamentar, capsular e óssea (GALANO et al., 2005;
SHARP; WHEELER, 2005). Um estudo em cadáveres humanos com estenose
vertebral cervical relatou que a distração em média de 7,5 mm proporcionou um
aumento na área de secção transversal do canal vertebral de 50% (BAYLEY et al.,
1995). A adição de todos esses fatores supracitados justifica a avaliação e a
comparação dos três métodos que promovem distração e estabilização da coluna
vertebral cervical em nosso experimento. Ademais, o conhecimento da estabilidade
mecânica conferida pelos parafusos poliaxiais monocorticais nos corpos vertebrais,
associados ou não a distrator intersomático, permitirá o uso clínico de um implante
muito versátil em pacientes que apresentam EMC e se opta pelo tratamento por
meio de distração e estabilização vertebral.
Descrições do uso de parafusos pediculares monoaxiais ou poliaxiais
aplicados diretamente no corpo vertebral ventral de cães, sejam monocorticais ou
bicorticais, não foram encontradas; no entanto, alguns estudos mecânicos e de
posicionamento têm sido realizados em seres humanos para a fixação pedicular
anterior, visando uma nova alternativa à fixação vertebral cervical (KOLLER et al.,
2008a; KOLLER et al., 2008b; KOLLER et al., 2009; ABUMI; ITO; SUDO, 2012).
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8.1 Metodologia

Segundo Panjabi (1988), há três tipos de avaliação biomecânica dos modelos
de fixação vertebral: força, fadiga e estabilidade. Em nosso estudo, o efeito do
sistema de parafusos poliaxiais associados ou não a um distrator intersomático foi
investigado por meio de testes de estabilidade, os quais podem ser realizados em
vários modos de carga por conta de sua natureza não destrutiva. As cargas
aplicadas nos testes são relativamente menores quando comparadas às cargas
fisiológicas normais por duas razões: (1) pela natureza não destrutiva dos testes e
(2) porque a meta do estudo foi avaliar a estabilidade da montagem. Contanto que a
carga permaneça na fase elástica do material, a inclinação da curva carga vs.
deformação é independente da carga. Portanto, pequenas cargas fornecem
informações sobre as propriedades mecânicas do implante sem o risco de dano ao
material. A propriedade mecânica que mais representa a estabilidade do sistema é a
rigidez, ou seja, a capacidade da montagem em resistir aos esforços nela aplicados
apresentando mínima movimentação do segmento.
O critério de preparo dos espécimes e o método de conservação utilizados no
presente trabalho corroboram com diversos estudos (ADAMO et al., 2007; MEIJ,
2007; HICK et al., 2009; AGNELLO et al., 2010; HETTLICH et al., 2013; VALENTE
DE FIGUEIREDO, 2013; HETTLICH et al., 2014; HAKOZAKI et al., 2016; HETTLICH
et al., 2016). Segundo Turner e Burr (2001), a adequada preparação e
armazenamento dos espécimes são fundamentais para obtenção de resultados
fidedignos de ensaios biomecânicos; para Martin e Sharkey (2001), a escolha
correta do método de conservação é ponto crítico em pesquisas biomecânicas. O
método de conservação utilizado no nosso estudo foi congelamento a -20oC, que é
um método consagrado e utilizado em estudos biomecânicos anteriores (ADAMO et
al., 2007; MEIJ, 2007; HICK et al., 2009; AGNELLO et al., 2010; HETTLICH et al.,
2013; HETTLICH et al., 2014; HETTLICH et al., 2016; HAKOZAKI et al., 2016), no
qual, além do interesse na preservação de tecido ósseo, existe o interesse na
preservação do disco intervertebral, da musculatura, das estruturas ligamentares e
tendíneas. Além disso, permite ciclos de descongelamento e congelamento sem
alteração das propriedades biomecânicas (HONGO et al., 2008). Além do processo
de conservação supracitado, o peso dos animais estudados, assim como o espaço
intervertebral avaliado como sendo a unidade vertebral motora tratada, representa
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com maior fidelidade os pacientes que apresentam EMC disco-associada,
representado por animais de grande porte, e o espaço intervertebral entre C6 e C7 o
mais comumente observado com as alterações típicas da doença (DA COSTA,
2010).
Para a realização dos ensaios biomecânicos, todos os ligamentos e parte da
musculatura paravertebral foram mantidos nos espécimes estudados. Segundo
White (1990), o comportamento mecânico dependerá, dentre outras coisas, do disco
intervertebral, dos ligamentos e das superfícies articulares. Além disso, a
manutenção dos ligamentos é fundamental, principalmente quando se utiliza
estabilização em modo de distração. Segundo Benzel (2015), para a distração e
fixação ventral (ou modo neutro) ser uma técnica efetiva, é necessária resistência
intrínseca ou distração criada cirurgicamente, tendo os ligamentos um papel
importante. A resistência dos ligamentos à distração (tensionamento) provoca uma
compressão intrínseca do espaçador intervertebral em ambas as extremidades de
encaixe, proporcionando assim maior segurança à relação entre o espaçador e a
superfície de encaixe.
Os critérios de inclusão e não inclusão utilizados em nosso trabalho
corroboram com Adamo (2007) e Ramos et al. (2014), que utilizaram radiografias e
ressonância magnética, respectivamente, para a seleção dos espécimes utilizados
em seus experimentos. Esses critérios são muito importantes para selecionar
espécimes que não possuam quaisquer alterações anatômicas ou degeneração do
disco intervertebral, o que possivelmente alteraria a cinemática vertebral, interferindo
na mobilidade entre as vértebras, além de interferir na fixação dos implantes de
estabilização.
Os estudos em geral dividem a coluna em unidades vertebrais funcionais
(UVF), compostas por dois corpos vertebrais adjacentes unidos por meio do disco
intervertebral, das facetas articulares e dos ligamentos, sendo essa considerada a
menor unidade para a qual os resultados podem ser extrapolados para segmentos
vertebrais maiores, tanto em humanos, quanto em cães (GRAUER; PANJABI, 2007;
HETTLICH et al., 2013; HETTLICH et al., 2014; HETTLICH et al., 2016; HICK et al.,
2009; HOERLEIN, 1979). No estudo realizado, um segmento longo da coluna
cervical vertebral foi testado, o que simula o movimento vertebral completo mais
próximo do normal. De acordo com Panjabi (2001), a incorporação de três ou mais
unidades vertebrais funcionais da coluna em ensaios biomecânicos aproxima a
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situação do ensaio à condição real. É importante ressaltar a utilização de
marcadores na unidade vertebral motora tratada e em duas unidades vertebrais
motoras adjacentes craniais, avaliando, portanto o comportamento de um longo
segmento da coluna cervical.
O torque utilizado para a realização dos movimentos de flexão e extensão foi
padronizado em ±2 Nm, definido após a realização de estudos preliminares. Um
torque maior que ±2 Nm causou deformação inelástica de alguns dos espécimes, o
que possivelmente refletiu falha de uma ou mais das estruturas ligamentares de
suporte. Metodologia semelhante foi utilizada por Ramos et al. (2015), que aplicaram
torques de ±1 Nm e ±2 Nm para determinar o grau de flexão e extensão de colunas
vertebrais cervicais de cães de grande porte com ou sem a aplicação de uma carga
compressiva inicial de 20 N.
A fotogoniometria foi o método utilizado para a mensuração dos ângulos
antes e após a aplicação do torque. Com base na calibração do gabarito, o erro de
mensuração foi considerado um baixo, o que aumenta a confiabilidade de nossos
resultados. A fotogoniometria foi inicialmente descrita por Zenkel (1951) como um
novo método para mensurar a amplitude de movimento em joelhos humanos. Outros
estudos realizados na coluna vertebral de cães (VALENTE DE FIGUEIREDO, 2013)
e humanos (FULLER et al., 1998) e em joelhos humanos (SERBINO JR. et al., 2015)
observaram um erro mínimo do método, o que aumenta sua confiabilidade. Nosso
estudo diferiu do realizado por Valente de Figueiredo (2013), uma vez que a autora
utilizou a videogoniometria, no entanto, o método de avaliação com gabarito e
marcadores foram os mesmos. Algo que diferiu nosso estudo do de Serbino Júnior
(2015) foi o desenvolvimento de um programa de computador na linguagem Delphi
(Borland Software Corporation - Austin - EUA), que permitiu a análise automática
das fotos, gerando um relatório com os resultados obtidos, método também utilizado
por Valente de Figueiredo (2013). Estudo realizado por Fuller et al. (1998) fez uso de
marcadores reflexivos posicionados nas vértebras cervicais e imagens fotográficas,
o que também permitiu calcular a diferença angular antes e após a realização dos
movimentos de flexão e extensão.
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8.2 Design e aplicação dos implantes

O estudo realizado utilizou parafusos poliaxiais, o que permitiu grau de
liberdade adequado tanto no direcionamento dos parafusos no corpo vertebral como
maior versatilidade durante a colocação da barra conectora. Segundo Oppermann
(2016), o parafuso poliaxial apresenta a capacidade de permitir que a porção do
parafuso que fica dentro do osso vertebral ganhe uma liberdade de movimento em
relação a seu conector, no momento da fixação. Tal fator é importante, já que a
orientação de um parafuso não será a mesma de seu conseguinte. Essas
características são muito vantajosas quando comparadas aos parafusos pediculares
monoaxiais, que, por não apresentarem mobilidade entre o corpo do parafuso e o
conector, têm seu uso mais restrito a situações em que a angulação não é um
problema. Ademais, por serem uma peça única, apresentam um índice menor de
quebra (BRANTLEY et al., 1994; HIRANO et al., 1997). Shepard et al. (2002) não
observaram diferença significativa na rigidez entre sistemas monoaxiais, híbridos e
poliaxiais em situações de flexão-extensão e inclinação lateral. Em rotação, as
construções com parafusos pediculares poliaxiais apresentaram maior rigidez,
possivelmente em virtude da melhor adaptação do parafuso à haste longitudinal.
Chen et al. (2007) compararam o uso de sistemas de parafusos poliaxiais e
monoaxiais associado com um cage anterior em humanos e verificaram que o
sistema de parafuso poliaxial deu maior rigidez à coluna lombossacra, fato que pode
ter sido justificado pelo melhor acoplamento das barras conectoras ao copo,
permitindo maior rigidez.
Modelagem da barra foi necessária em praticamente todos os espécimes.
Isso pode ser justificado pela lordose natural que existe entre as vértebras C6 e C7.
Além disso, após a aplicação do distrator intersomático FITS modificado, foi possível
observar que em todas as colunas o espaço intervertebral de inserção tornava-se
discretamente mais lordótico, pelo próprio aspecto cônico do cage, que tem uma
base mais larga, o que foi notado pela aproximação dos marcadores no momento da
inserção no mesmo. A necessidade de modelagem das barras poderia ter sido
corrigida com a colocação de parafusos de maior comprimento e deixando parte do
parafuso exposta, especialmente na região do colo do parafuso, pois manteria os
copos no mesmo nível. No entanto, o retorcimento das barras, apesar de dificultar
um pouco o procedimento, permitiu o encaixe adequado destas não somente dentro
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do copo, mas especificamente na base deste, não havendo necessidade de manter
o colo do parafuso tão exposto em relação ao corpo vertebral, o que possivelmente
aumentaria o risco de fratura do parafuso. Segundo diversos autores (DAVNE et al.,
1992; DICKMAN et al., 1992; KWOK et al., 1996; CHEN et al., 2005), a quebra do
parafuso normalmente ocorre na transição entre a cabeça e o corpo do parafuso,
que é a porção com maior tensão de escoamento (BENTO; DALLACOSTA; CUNHA,
2012). Essa disparidade de angulação entre as vértebras não é, portanto, esperada
entre as vértebras mais craniais, pelo próprio aspecto anatômico mais retilíneo entre
elas.
No estudo realizado, todos os parafusos poliaxiais apresentavam o formato
cilíndrico. No entanto, segundo Yamagata et al. (1992), parafusos com formato
cônico apresentam maior diâmetro interno na porção de maior falha (transição
cabeça e início da rosca) e, assim, pelo menos na teoria, há a possibilidade de
menor quebra ou dobra, comparando-se aos parafusos cilíndricos. Ademais,
segundo alguns autores, uso de parafusos cônicos traria um incremento à rigidez do
parafuso, já que, com o aumento do diâmetro interno, ao passo que ele é
introduzido, haveria maior recrutamento de tecido ósseo, e este seria comprimido
contra o tecido adjacente, aumentando seu poder de fixação (HALAWA et al., 1978;
DAFTARI et al., 1994; RANSOM et al., 1994). Essa compactação iria resultar ainda
em uma diminuição no efeito plástico no osso e, assim, reduzir o risco de fratura
óssea durante a inserção (MISENHIMER et al., 1989). Esses dados sugerem que
uma possível modificação no formato dos parafusos utilizados em nosso
experimento pode melhorar a biomecânica referente à interface parafuso-osso.
A realização do orifício-piloto é de importância fundamental para a colocação
dos parafusos no interior do osso, pois estabelece as relações mecânicas entre o
implante e o tecido ósseo (SILVA et al., 2004). A confecção do orifício-piloto tem
sido realizada por meio de diferentes métodos, destacando-se a utilização de brocas
e sondas (ABRAHÃO et al., 2012). Em teoria, a utilização de broca remove o tecido
ósseo, enquanto que a utilização de sonda promove a compactação do osso na
parede do orifício-piloto. Essa compactação do osso nas paredes do orifício-piloto
poderia melhorar a qualidade da fixação do implante (PFEIFFER et al., 1996;
OKTENOĞLU et al., 2001). Teoricamente, a realização de orifícios de menor
diâmetro em relação ao diâmetro interno do parafuso aumenta a quantidade de osso
compactado a seu redor, elevando a resistência ao arrancamento dos implantes
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(OKTENOĞLU et al., 2001; COOK et al., 2004; CARMOUCHE et al., 2005). Em
nosso trabalho, apesar de não termos realizado a perfuração com brocas de menor
diâmetro, após a perfuração, os resquícios de osso esponjoso que saíam em torno
do orifício e na própria broca foram reposicionados no interior do furo, com o intuito
de melhorar a aderência parafuso-osso.
Em relação à trajetória dos parafusos, alguns cuidados foram tomados, como
a manutenção da perfuração o mais perpendicular possível ou com discreta
convergência no plano transversal, evitando o direcionamento cranial dos destes,
mantendo a perfuração sempre o mais perpendicular também no plano sagital, ou
discretamente caudal. Segundo Barbier et al. (1998), a convergência dos parafusos
pediculares em 30° no plano transversal pode aumentar a força de extração em
28,6%. No entanto, para Sterba et al. (2007), a inserção dos parafusos sem
convergência é mais estável em termos de ligação longitudinal. Youssef et al. (1999)
estudaram os movimentos de flexão do parafuso pedicular em função do ângulo
sagital de inserção e concluíram que os parafusos com ângulo cefálico (em direção
à placa terminal superior) desenvolveram um momento de flexão intrapedicular
médio maior quando comparados a parafusos inseridos caudal (em direção à placa
terminal inferior) ou paralelos à placa terminal superior. Isso sugere que a inserção
cefálica deve ser evitada por conta de um risco aumentado de fadiga ou falha
precoce. Essas características biomecânicas descritas reforçam a vantagem e a
maior versatilidade do uso dos parafusos poliaxiais, em comparação, por exemplo,
às placas bloqueadas, as quais, em sua maioria, não permitem modificar a trajetória
dos parafusos (VOSS; STEFFEN; MONTAVON, 2006; TROTTER, 2009; AGNELLO
et al., 2010).
Além do furo inicial realizado com broca, no nosso estudo não foi realizado o
macheamento do orifício, e um cuidado particular foi tomado para manter a cortical
cis o mais intacta possível, com a mínima manipulação do parafuso após a sua
inserção, evitando recuá-lo e reintroduzi-lo. Segundo Daftari, Horton e Hutton (1994),
ao inserir parafusos pediculares, manter o córtex dorsal intacto é muito importante
para a fixação sólida. Muitos cirurgiões macheiam o orifício do parafuso antes de
inseri-lo, e mostrou-se que o macheamento melhora a trajetória (ERKAN, 2010). No
entanto, os parafusos colocados em furos não macheados têm uma força de
arrancamento mais alta (PFEIFFER; ABERNATHIE; SMITH, 2006). Geralmente, não
se recomenda a utilização do mesmo tamanho de macho, uma vez que isso reduz a

113

aderência do parafuso, mas acredita-se que a aderência de 1 mm é segura e
conserva a mesma força de arrancamento em um furo não macheado
(CARMOUCHE et al., 2005).
O ponto mais importante é não manipular os parafusos excessivamente,
porque a inserção, o recuo e a reinserção destes levam a uma diminuição no torque
de inserção e na força de extração (DEFINO et al., 2009).
Um fator importante que deve ser considerado no referido trabalho é o uso
dos parafusos diretamente no corpo vertebral, em vez de inseri-los no pedículo
vertebral. Um estudo mostrou que o pedículo é responsável por cerca de 60% da
força de arrancamento e 80% da rigidez longitudinal dos parafusos em vez do corpo
vertebral (HIRANO et al., 1997). Outro estudo biomecânico avaliou a estabilidade do
sistema após a aplicação de parafusos extrapediculares, ou seja, diretamente no
corpo vertebral, em vértebras torácicas. A amplitude de movimento da coluna
instrumentada foi reduzida para menos de 50% de sua amplitude de movimento
original. Não houve diferenças estatisticamente significativas na redução da
amplitude de movimento entre a técnica intra e extrapedicular; a fadiga cíclica da
construção

não

aumentou

significativamente

a

amplitude

de

movimento

(MORGENSTERN et al., 2003).
Uma revisão sistemática mostrou que os parafusos extrapediculares
proporcionam força de arrancamento comparável, mas ligeiramente inferior em
comparação com os parafusos intrapediculares, sendo a colocação dos parafusos
extrapediculares muito mais segura que a dos parafusos intrapediculares (WANG et
al., 2015). Com base nesses estudos, fica ainda mais evidente que a preservação da
cortical cis é fundamental para a estabilidade adequada dos parafusos, já que esse
é o ponto de maior fixação dos parafusos; esse cuidado foi tomado em nosso
experimento.
Um aspecto importante a ser considerado é a profundidade de inserção dos
parafusos poliaxiais. Em nosso estudo, a metodologia de perfuração seguiu as
recomendações de Hettlich et al. (2013), que conseguiram profundidade de
perfuração superior a 80% da altura do corpo vertebral. Além disso, as perfurações
foram baseadas nas imagens de radiografia e ressonância magnética préoperatórias. No referido trabalho, todos os parafusos foram inseridos ao em menos
80% da altura do corpo vertebral; esse fator é muito importante, pois Krag et al.
(1986) mostraram que 80% de penetração é 32,5% mais forte do que 50%. Até 75%
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do torque insercional máximo pode ser alcançado com o engajamento da junção
neurocêntrica (LEHMAN JR. et al., 2003), cuidado este que foi tomado na maioria
dos parafusos inseridos; no entanto, em alguns dos parafusos isso não foi possível
para permitir o ajuste adequado da barra de fixação. Algo que também permitiu a
colocação de parafusos de comprimento um pouco maior foi a aplicação
especialmente mais craniais e caudais no corpo vertebral, local de maior aporte de
osso esponjoso, quando comparado à região central.
Em nosso estudo, a fixação foi curta entre duas vértebras, e as barras
conectoras foram utilizadas de maneira bilateral. Yücesoy et al. (2008) compararam
a amplitude de movimento angular e a zona neutra de seis tipos diferentes de
construção e mostraram que a fixação unilateral curta era a menos estável. Depois
de estender a construção por um nível mais acima e abaixo, a amplitude de
movimento angular média através do nível patológico diminuiu em 56%; a fixação
bilateral, simétrica ou assimétrica, proporcionou boa estabilização para a lesão.
Embora, haja entusiasmo para reduzir a instrumentação por um lado (técnica
de instrumentação unilateral), a instrumentação bilateral é defendida para aumentar
a resistência às forças de torção (YÜCESOY et al., 2008; SUK; KIM, 2016).
Foram utilizados seis parafusos em toda a construção, sendo três em cada
corpo vertebral. Avaliando-se os limites anatômicos, poderia ter sido acrescentado
mais um parafuso em cada corpo vertebral, o que poderia aumentar a estabilidade,
mas teria dificultado ainda mais a aplicação da barra especificamente no espaço
intervertebral estudado (C6 e C7). Segundo alguns autores (MISENHIMER et al.,
1989; DICK et al., 1997), a rigidez da fixação aumenta com incremento do número
de parafusos, sendo assim mais rígida na instrumentação segmentar, em que são
inseridos parafusos em cada segmento fundido.
Em um estudo não destrutivo com colunas vertebrais de suínos, a construção
de parafusos de fixação segmentar foi significativamente mais rígida que a
construção de parafuso não segmentar em todos os parâmetros de flexão, extensão,
flexão lateral, e torção (NASH JR. et al., 1977).
O dispositivo FITS foi originalmente projetado para colocação através de uma
anulectomia ventral com extirpação nuclear, mas sem a necessidade de ressecção
do anel lateral e sem exposição da medula espinhal, das raízes nervosas ou da
vasculatura associada, requerendo apenas uma preparação mínima das placas
vertebrais terminais (SOLANO et al., 2015). O dispositivo é considerado um parafuso
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de tração ou de tensão por sua capacidade de aliviar a pressão sobre a medula por
meio de mecanismos de afastamento entre as placas vertebrais terminais (BARBOR,
1954).
Em nosso estudo, foi possível observar que o FITS modificado distrai as
placas vertebrais terminais à medida que vai penetrando no espaço intervertebral
em decorrência de seu formato cônico, não sendo necessária instrumentação
auxiliar, como observado por Solano et al. (2015), que ainda descreveram a
manutenção da distração imediata com o uso do dispositivo, apesar de discreta
perda dessa distração em longo prazo. Essa distração independente foi, portanto,
uma das maiores vantagens encontradas no uso do distrator intersomático em nosso
experimento, diferindo do que diversos autores relatam para a aplicação de um
enxerto cortical ou outro cage intersomático, que necessitam de distratores
específicos para sua implantação (ADAMO, 2007; BERGMAN et al., 2008;
TROTTER, 2009).
No presente estudo, utilizou-se titânio puro para o distrator intersomático e
liga de titânio para os parafusos pediculares, pois possuem vantagens em relação
ao aço inoxidável. O aço inoxidável é semelhantemente biocompatível e de fabrico
menos dispendioso, porém tem módulo de elasticidade elevado, o que pode estar
relacionado com o afundamento do cage (ALTIERI et al., 2003). Os implantes de aço
inoxidável causam artefatos de imagem significativos na TC ou na RM, sendo
inadequados para o acompanhamento em estudos utilizando esses métodos de
imagem avançados (LINK; MCAFEE; PIMENTA, 2004; SEKHON; BALL, 2005;
ADAMO et al., 2007). O titânio é outro material biocompatível que muitas vezes é
considerado, já que seu módulo de elasticidade é semelhante ao do osso e permite
o estudo pós-operatório imediato e futuro por meio de RM sem problemas de
distorção das imagens (PHILLIPS; GARFIN, 2005; SEKHON et al., 2007; JONES et
al., 2017) no entanto, é mais suscetível ao desgaste (PHILLIPS; GARFIN, 2005). O
titânio puro apresenta aspectos interessantes, como boa resistência à corrosão e
biocompatibilidade elevada, porém seu uso puro limita-se a aplicações em que as
solicitações mecânicas não são elevadas, e ao exigir-se níveis elevados de
resistência mecânica é interessante o uso de ligas de titânio (MELLO, 2004), como
foi o caso dos parafusos poliaxiais e das barras conectoras utilizadas em nosso
estudo, as quais estão sujeitos a maiores exigências mecânicas que o cage
intersomático.
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A fixação inicial e a em longo prazo devem evitar subluxação, afundamento
ou deslocamento do cage. A estabilidade inicial pode ser realizada por alguma forma
de fixação do implante ao corpo vertebral por meio de parafusos ou estruturas
pontiagudas que se fixem nas placas terminais vertebrais. O FITS modificado possui
estruturas como as roscas, que permitem fixação inicial, bem como estabilidade em
longo prazo pela osteointegração em torno do dispositivo (SOLANO et al., 2015). Os
revestimentos de superfície de implantes que estimulam o crescimento ósseo e
aceleram a osteointegração incluem malha de titânio, titanium-plasma-spray, cromocobalto poroso e materiais bioativos, como hidroxiapatita, fosfato de cálcio e mBMP
(peptídeo morfogenético ósseo modular) (PHILLIPS; GARFIN, 2005; SEKHON;
BALL, 2005).
No FITS modificado, projetos futuros podem alterar o material de contato do
implante as placas terminais, revestindo-as com estimulantes de crescimento ósseo,
o que permitirá a osteointegração do corpo vertebral ao implante.
Um ponto a ser discutido é a possibilidade de algum grau de subsidência
(migração para dentro do corpo vertebral) do cage. Não avaliamos o grau de
subsidência em nosso estudo, no entanto, é sabido que o cage utilizado possui um
dimensionamento que não envolve toda a superfície das placas vertebrais craniais
ou caudais e isso poderia predispor o afundamento, especialmente se tivesse sido
usado isoladamente. Segundo Hakato, Wronski e Ciupik (2003), o afundamento
ocorre quando uma estrutura com módulo de elasticidade elevado (cage, espaçador)
penetra em uma outra estrutura com baixo módulo de elasticidade (corpo vertebral),
sendo a magnitude do afundamento diretamente proporcional à pressão de carga e
à diferença entre os módulos de elasticidade e inversamente proporcional à área da
interface prótese-corpo vertebral. Para Link, McAfee e Pimenta (2004), a distribuição
da força e o afundamento no corpo vertebral são possivelmente as principais
considerações biomecânicas importantes. A ideia é distribuir as forças envolvidas da
forma mais uniforme possível sobre uma grande área (LINK; MCAFEE; PIMENTA,
2004), e a interface entre a prótese e a vértebra deve permitir a transmissão de
forças axiais entre as vértebras adjacentes (SEKHON; BALL, 2005).
Em nosso estudo, o cage não foi usado isoladamente, tendo sido associado à
fixação com parafusos pediculares. Diversos autores têm mostrado que quando um
dispositivo intervertebral é associado a uma fixação por meio de parafusos, mesmo
que independentemente, além de haver uma maior fixação da prótese, evitando seu
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deslocamento, as tensões são distribuídas de forma mais homogênea em todo o
corpo vertebral, melhorando a estabilidade e reduzindo os riscos de subsidência
(WIGFIELD et al., 2002; TRAYNELIS, 2004; MARINHO, 2013).
A associação de pinos bicorticais e PMMA tem sido avaliada por meio de
ensaios clínicos não controlados (BRUECKER; SEIM; BLASS, 1989) e em estudos
biomecânicos in vitro (KOEHLER et al., 2005). Embora seja um implante rígido em
termos biomecânicos, o uso de implantes tradicionais de pinos e PMMA pode estar
associado a um declínio na condição do paciente (KOEHLER et al., 2005). A
inserção bicortical de pinos, mesmo em ângulos recomendados de 30° a 45°, assim
como realizado neste estudo, culmina com uma taxa inaceitável de penetração no
canal vertebral. Por conta do pequeno corredor seguro, o prejuízo para canal
vertebral e medula espinhal, forame intervertebral e raízes nervosas, ou forame
vertebral e artéria vertebral é provável e complicações devastadoras observadas
(CORLAZZOLI, 2008). Em dois estudos com o uso da associação pinos e PMMA, a
porcentagem de pinos que foram deslocados e penetraram estruturas vitais variou
de 25% (CORLAZZOLI, 2008) a 57% (KOEHLER et al., 2005). No estudo em
questão, a taxa de penetração dos pinos bicorticais envolvendo estruturas vitais não
foi avaliada, mas acredita-se que as taxas assemelhem-se aos estudos
anteriormente citados, uma vez que a metodologia de aplicação foi semelhante. No
entanto, não se descarta o risco de penetração no canal vertebral mesmo após a
aplicação de parafusos inicialmente planejados para serem monocorticais.
O PMMA é de fácil disponibilidade e baixo custo, além de fornecer uma
construção de fixação forte e versátil quando usado com parafusos ou pinos. A
espessura de PMMA necessária para a rigidez de construção apropriada, porém,
forna um implante grande e volumoso que pode interferir na traqueia e no esôfago,
bem como na síntese dos tecidos moles. A polimerização exotérmica do PMMA tem
implicações potenciais à saúde e pode ser prejudicial aos tecidos. Finalmente,
ajustar ou remover PMMA após a consolidação óssea é um desafio, particularmente
nos

limites

da

exposição

da

coluna

cervical

ventral

(MEYER

JR.;

LAUTENSCHLAGER; MOORE, 1973; MJOBERG et al., 1984; SMITH, 1985; WEBB;
SPENCER, 2007). Essas desvantagens possivelmente não seriam observadas com
o uso dos parafusos poliaxiais, uma vez que, em termos observacionais, a
construção não foi volumosa, com um perfil mais baixo, não ultrapassando os limites
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ventrais do processo transverso de C6, e sua remoção, em caso de necessidade,
não é trabalhosa.

8.3 Testes biomecânicos

Todos os implantes usados em nosso experimento foram aplicados em modo
neutro após a realização de distração, no entanto, quando se utilizou Poliaxial-CDistrator, havia partilha de carga nas estruturas intervertebrais. Segundo Benzel
(2015), na colocação de um implante em um modo neutro, a construção suporta
uma carga axial. Isso resulta essencialmente na compressão resistente ao implante
e, consequentemente, na distensão da coluna vertebral, aplicando uma resistência à
compressão. Já os demais grupos representados pelo Poliaxial-S-Distrator e o pinPMMA, que também foram aplicados em um modo neutro, atuavam como uma
ponte. Com base nos princípios da osteossíntese, os implantes posicionados através
de um espaço intervertebral intacto teriam a função de ponte; os implantes em ponte
(anteriormente descritos como implantes de apoio) são submetidos à ação total das
forças, sem partilhar a carga com o osso estabilizado (KOCH, 2005). As
preocupações dos implantes em ponte referem-se ao estresse cíclico no implante e
à falha prematura por conta da fadiga. A fixação sólida de ambas as extremidades
da placa com pelo menos três parafusos bicorticais é recomendada para fraturas de
ossos longos, estabilizados em modo de ponte sem fixação adjuvante, como um
pino intramedular (KOCH, 2005). A anatomia da coluna vertebral cervical canina cria
desafios para a aplicação segura de implantes bicorticais, e a incidência
extremamente alta de violação de canal vertebral deu preferência à fixação de
implante monocortical em cães que necessitam de estabilização vertebral cervical
(CARLAZZOLI, 2008; HICKS et al., 2009; HETTLICH et al., 2013).
Neste estudo, observou-se que, em todas as estabilizações realizadas, houve
um movimento residual menor durante a extensão em detrimento da flexão. Isso
provavelmente resulta do fato de que, durante a extensão, o implante estava
localizado na superfície de tensão das vértebras, aumentando a estabilidade
(FERGUSON; STEFFEN, 2007). O revestimento ventral permite que o implante
neutralize as forças de distração na face ventral da UVM durante a extensão e
induza a compressão na região vertebral dorsal na interface do espaçador/disco. A
compressão e a subsequente partilha de carga podem ocorrer pela presença do
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espaçador de disco, desde que este tenha um contato apropriado e encaixe ao
longo das placas de extremidade. Em flexão, a fixação ventral está no lado de
compressão da UVM estabilizada, o que proporciona menor resistência a tensões de
flexão e pode permitir a abertura na face dorsal da UVM (PAUWELS, 1950).
Segundo Benzel (2015), uma construção placa-parafuso, independentemente
do modo de aplicação, é eficaz na resistência às cargas axiais e à extensão da
coluna vertebral, mas não é tão eficaz na resistência à flexão.
A presença de algum grau de mobilidade observada em todos os grupos que
receberam os implantes mostra que nenhuma das construções fornece uma
estabilização 100% rígida. Esse fator permite que o implante de fixação ventral atue
com diferentes funções, dependendo da direção de aplicação da carga, tendo
comportamento diferente em relação à força aplicada no espaço intervertebral,
preenchido ou não com espaçador intersomático. Segundo Techy e Benzel (2015),
um implante fixado à coluna cervical ventral, sob carga axial, resiste à compressão
e, como tal, atua como dispositivo de distração (assim como os espaçadores entre
os corpos). Se um momento de extensão é aplicado à coluna vertebral, um implante
ventral resiste à extensão segmentar e, portanto, funciona como um dispositivo de
compressão (princípio de banda de tensão).
Portanto, uma grande vantagem encontrada com o uso dos pinos e PMMA é
que há uma interconexão íntima em todos os planos, o que pode influenciar na
estabilidade adequada conseguida com essa construção. Nos ensaios mecânicos
realizados, não houve diferença significativa na rigidez promovida entre os grupos;
no entanto, isso poderia ter acontecido se movimentos de torção tivessem sido
aplicados. A adição de dispositivos de conexões transversais a construções
segmentares bilaterais aumenta de maneira significativa a estabilidade na torção
axial (RESINA; ALVES, 1977; OLERUD; KARLSTROM; SJOSTROM, 1988; PUNO;
BECHTOLD, 1991; LIM et al., 1996; DELIGIANNI et al., 2000; KOROVESSIS et al.,
2001).
Nos sistemas não bloqueados, a estabilidade é significativamente maior
quando se utilizam parafusos bicorticais (FERRIGNO et al., 2011); já nos sistemas
bloqueados, por conta do aumento da resistência e da rigidez da interface parafusoplaca, a fixação monocortical em vez da bicortical é aceitável para o bloqueio de
construções de parafuso-placa (GAUTIER; SOMMER, 2003; EGOL et al., 2004;
DOHT et al., 2014).
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Em um estudo realizado por Hettlich et al. (2013), comparou-se o uso de
parafusos monocorticais com pinos rosqueados de perfil positivo bicorticais na
fixação da coluna cervical de cadáveres de cães. A fixação com parafusos
monocorticais foi biomecanicamente equivalente à fixação bicortical, ambas com
PMMA; entretanto, os efeitos da carga cíclica sobre esses implantes em ponte
vertebral não foram estudados in vitro. Em nosso trabalho, essa mesma comparação
foi realizada, utilizaram-se, porém, parafusos poliaxiais e barras conectoras em vez
de parafusos e PMMA, e tampouco houve diferença significativa na rigidez. Em
termos biomecânicos, os parafusos poliaxiais e as barras conectoras assemelhamse às placas bloqueadas, pois atuam como fixadores internos, formando um sistema
rígido barra-parafuso, o que confere estabilidade angular não dependente da fricção
ou do atrito da barra no osso ou do parafuso no osso, mas da fricção da interface
parafuso e barra (MCKEE, 2009; FERRIGNO et al., 2011), além de permitir perfusão
sanguínea adequada sob esta (CORDEY; BORGEAUD; PERREN, 2000).
Com o uso de parafusos monocorticais e PMMA, Hettlich et al. (2014)
mostraram que a adição de um espaçador intervertebral aumentou de forma
significativa a rigidez da construção na fixação monocortical, em comparação com a
fixação sem o espaçador. Em nosso estudo, apesar de valores menores de
diferença angular a favor da fixação monocortical com o distrator intervertebral (G2)
quando comparado com G3 e G4, essa diferença não foi estatisticamente
significativa.
Há dois pontos importantes que diferenciam nosso estudo daquele realizado
por Hettlich et al. (2014); neste, o espaçador utilizado era mais largo e apresentava
uma espessura homogênea em toda sua extensão, além de que, foi aplicada uma
carga compressiva inicial que permitisse o adequado ajuste do espaçador nas
placas vertebrais terminais; em nosso trabalho, o espaçador possuía uma angulação
de 12°, o que conferia uma espessura menor na porção inicial e maior em sua base,
permitindo o contato íntimo do distrator com o osso apenas na porção mais ventral
das placas vertebrais terminais, além de ser mais estreito, e que não envolve as
placas vertebrais terminais por completo. Esse ponto de contato do distrator com o
osso em uma pequena região do espaço intervertebral pode ter relação direta com
os resultados encontrados, já que quando o movimento de extensão era realizado,
ocorria o deslocamento do corpo vertebral até um ponto em que havia o contato
completo da placa terminal com a superfície do distrator. Já na flexão, esse ponto de
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contato limitado pode ter atuado como uma alavanca, permitindo movimento
residual. Além dos fatores supracitados, é importante relatar que é difícil encontrar
uma diferença significativa dependente do espaçador intervertebral, uma vez que a
fixação monocortical ou bicortical por si só já proporciona um grau elevado de rigidez
(HETTLICH et al., 2014). Mesmo com os resultados encontrados, o autor acredita
que em uso clínico, com o passar do tempo, ocorrerá algum grau de subsidência e
melhor ajuste do espaçador ao espaço intervertebral, permitindo a partilha de carga
de maneira mais homogênea entre os dois segmentos adjacentes por meio do
espaçador. Isso pode ser fundamental em longo prazo, pois a utilização de um
espaçador para conseguir a compressão axial através do disco proporciona a
partilha de carga entre as placas terminais vertebrais adjacentes, levando a uma
maior rigidez da construção; tal partilha de carga deve, em teoria, diminuí-la sobre
os implantes de fixação, reduzir o risco de falha dos componentes e melhorar a
longevidade do implante. O objetivo final da estabilização vertebral com espaçador
intervertebral é a fusão óssea (NIU et al., 2010). É geralmente aceito que, sem fusão
óssea em longo prazo, os implantes serão submetidos à carga cíclica com eventual
falha por fadiga (BUDSBERG, 2005).
Nenhum deslizamento da barra em relação aos parafusos foi observado, nem
durante a flexão ou a extensão, o que foi observado no momento da retirada dos
implantes. Segundo Haerdi et al. (2003), em superfícies lisas, a força de atrito
gerada estará sempre intimamente ligada ao torque atribuído ao contraparafuso, já
que pela fórmula matemática para determinação da força de atrito final — Fat = μ.N
(força de atrito = coeficiente de atrito do material x força normal) —, o coeficiente de
atrito do material será sempre fixo e no caso dos parafusos poliaxiais, baixo, por
tratar-se de material de superfície lisa, assim sendo, a única variável é o torque
atribuído ao contraparafuso. Essa é uma complicação observada com o uso do
clamp and rod internal fixation (CRIF) e foi estudada por Haerdi et al. (2003), que
mostraram melhores resultados ao compararem o uso das braçadeiras do CRIF com
uma barra rugosa e com a barra lisa convencional, a montagem com a barra rugosa
aumentou o atrito e, consequentemente, a estabilidade do sistema no teste de
compressão axial e torcional, sendo os valores estatisticamente significativos. Além
do atrito, sabe-se que a resistência ao torque entre duas estruturas em contato está
diretamente relacionada à área de trabalho em que estas se inter-relacionam
(MILLER; GOSWAMI, 2007; OZKAYA; LEGER, 2016).
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Em estudos biomecânicos em seres humanos foi observada alteração na
cinemática no disco intervertebral adjacente após a estabilização cervical (MAIMAN
et al., 1999) e que a perda de movimento ao nível das vértebras fusionadas é
compensada por um aumento do movimento e na pressão intradiscal nos espaços
adjacentes (WEINHOFFER; GUYER; HERBERT, 1995; MATSUNAGA, 1999;
POSPIECH et al., 1999; ECK et al., 2002; DIANGELO et al., 2003), culminando com
o “efeito dominó”. O mesmo tem acontecido em cães submetidos à estabilização
vertebral cervical (BRUECKER; SEIM; BLASS, 1989; DIXON; TOMLINSON; KRAUS,
1996; TROTTER, 2009; MCKEE; PINK; GEMMILL, 2016). Em nosso estudo, na
comparação entre os grupos levando em conta os segmentos adjacentes, não houve
diferença significativa, ou seja, a estabilização vertebral entre C6 e C7 não
promoveu aumento da AMA à flexão e à extensão nos espaços adjacentes craniais.
Os dois principais estudos que avaliaram o efeito da estabilização vertebral
cervical de cães nas unidades vertebrais adjacentes foram realizados após a
estabilização do espaço intervertebral C5 e C6 (ADAMO, 2007; HAKOZAKI et al.,
2016). Hakozaki et al. (2016) observaram aumento da AMA flexão-extensão no
espaço intervertebral imediatamente cranial (C4-C5) ao espaço intervertebral
estabilizado quando comparado ao grupo de colunas intactas. Adamo (2007)
também observou aumento da AMA flexão-extensão no espaço intervertebral
imediatamente cranial (C4-C5) em comparação às colunas intactas. No entanto, não
foi observada diferença significativa em relação aos espaços intervertebrais C6-C7 e
C3-C4, havendo, pelo contrário, redução da AMA flexão-extensão no espaço
intervertebral C3-C4. Com base na avaliação desses estudos, especialmente no de
Adamo (2007), é possível observar que não necessariamente haverá aumento da
AMA nos espaços intervertebrais adjacentes quando uma estabilização vertebral for
realizada. Em nosso estudo, a estabilização vertebral foi realizada em um espaço
intervertebral diferente, e mostrou características mecânicas diferentes nos espaços
intervertebrais adjacentes craniais. Nenhum outro estudo que avaliou o efeito da
estabilização entre C6 e C7 foi encontrado, impedindo uma comparação mais
fidedigna.
A razão de isso ter acontecido ainda não pode ser justificada na coluna
cervical, sendo necessário um número maior de estudos que mostrem resultados
consistentes em relação aos espaços adjacentes em cães.
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Corroborando nosso estudo, Fuller et al. (1998) avaliaram a distribuição de
movimento pelos segmentos cervicais móveis após uma artrodese segmentar
simulada em colunas cervicais de cadáveres. Os autores simularam fusões em um,
dois ou três níveis em colunas cervicais humanas; a seguir, moveram as colunas
cervicais em uma amplitude de movimento sagital (flexão-extensão) não destrutiva
de 30° e comparam essa amplitude de movimento à de colunas cervicais não
fundidas. Os achados desse estudo são interessantes, já que a rotação no plano
sagital não aumentou desproporcionalmente nos segmentos de movimento cervicais
imediatamente adjacentes à artrodese segmentar. Embora os autores reconheçam
algumas limitações do estudo, propuseram que a fusão cervical provoca um
aumento bastante uniforme no movimento em todos os segmentos de movimento
cervicais livres restantes; portanto, pode existir um potencial maior de alterações
degenerativas em todos os níveis cervicais. Nesse mesmo estudo, quando apenas
um nível foi estabilizado, não houve aumento da AMA em nenhum dos espaços
intervertebrais adjacentes estudados.

8.4 Limitações do estudo

As principais limitações do estudo referem-se àquelas referentes aos testes
mecânicos realizados no que tange à direção de aplicação das forças; realizou-se
apenas aplicação de flexão ventral e extensão, sem o movimento de torção, por
limitação específica da máquina de ensaios utilizada. No entanto, estudos
experimentais demonstraram que a coluna vertebral cervical caudal sofre até três
vezes mais torção que a coluna cervical cranial (JOHNSON et al., 2010),
característica biomecânica explicada pelo formato mais cônico das facetas
articulares da coluna cervical caudal, mais comum em raças grandes, que permitem
maior torção vertebral (BREIT; KUNZEL, 2002). Além disso, esforços biomecânicos
cíclicos não foram realizados; no entanto, são muito importantes e devem ser
considerados quando se avaliam implantes ortopédicos. Os esforços biomecânicos
de origem cíclica causam fadiga aos materiais implantados, o que é um dos modos
de falha mais crítica observada em implantes (CAMPELLO et al., 2009).
Apesar de termos usado um número maior de espécimes por grupo em
comparação a outros estudos recentes (HICKS et al., 2009; HETTLICH et al., 2013;
HETTLICH et al., 2014; HETTLICH et al., 2016), tamanhos de amostra maiores
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podem ser necessárias para melhorar a confiança nas estimativas, o que evita erros
do tipo II e compara os métodos de fixação mais definitivamente.
Algo que também pode ser considerado como limitação do estudo foi a
predeterminação da sequência de avaliação, sempre seguindo a mesma ordem em
relação aos grupos testados biomecanicamente, o que classifica o estudo como não
aleatorizado, o que pode não eliminar possíveis vieses que levariam a diferenças
sistemáticas entre os grupos de tratamentos.
Outro fator a ser considerado são as pesquisas clínicas de acompanhamento
longitudinal, que são indispensáveis para determinar influências e consequências
das características biomecânicas observadas nos implantes e nas estruturas
adjacentes, além das interferências anatômicas e dos tecidos moles, que podem
variar de animal para animal (BARBIER et al., 1998).
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9 CONCLUSÕES

Com base nos resultados encontrados no referido estudo, conclui-se que:

1) A fixação monocortical com parafusos poliaxiais associadas ou não a distrator
intersomático mostrou-se eficaz e comparável à estabilização realizada com
pinos bicorticais e PMMA;
2) A associação de um distrator intervertebral cônico não promoveu aumento da
rigidez à fixação com parafusos poliaxiais e barras conectoras;
3) Nas condições estudadas, não houve incremento da mobilidade na UVM
adjacentes craniais após a estabilização vertebral de C6-C7.
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APÊNDICE A – Diferenças angulares entre as vértebras estudadas após a realização dos
movimentos de flexão ventral na coluna vertebral cervical de cães – São Paulo – 2017

Diferença Angular (graus)
Parâmetros

C4-C5

C5-C6

C6-C7

Média

5,74

6,63

7,7

DP

2,2

2,93

2,93

Mediana

5,45

6,31

7,35

Máximo

8,3

10,5

12,4

Mínimo

1,2

2,2

3,8

Média

5,55

5,38

2,17

Poliaxial-C-

DP

1,96

1,99

1,35

Distrator

Mediana

5,52

4,8

2,03

Máximo

7,8

8,3

4,5

Mínimo

2,0

2,7

0,2

Média

5,4

4,85

3,09

Poliaxial-S-

DP

1,83

1,55

1,82

Distrator

Mediana

5,25

4,4

2,84

Máximo

7,3

7,1

5,6

Mínimo

1,9

2,4

0,6

Média

5,14

5,87

2,42

DP

2,6

2,09

1,99

Mediana

5,12

5,54

2,21

Máximo

10,2

8,7

6,7

Mínimo

1,4

1,9

0,3

Grupos

Intactas

Pin-PMMA

DP – desvio padrão
Fonte: MARINHO (2017)
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APÊNDICE B – Diferenças angulares entre as vértebras estudadas após a realização dos
movimentos de extensão na coluna vertebral cervical de cães. São Paulo, SP – 2017

Diferença angular (graus)
Grupos Parâmetros

G1

G2

G3

G4

C4-C5

C5-C6

C6-C7

Média

5,22

3,45

5,87

DP

2,37

2,12

2,61

Mediana

5,6

2,55

5,6

Máximo

8,9

7,7

10,5

Mínimo

1,4

1,5

2,3

Média

4,79

2,82

0,44

DP

1,76

1,66

0,44

Mediana

4,84

2,4

0,35

Máximo

7,1

5,7

1,6

Mínimo

1,9

0,7

0,1

Média

4,94

3,15

0,61

DP

1,86

1,99

0,43

Mediana

5,07

2,6

0,55

Máximo

8,3

6,5

1,6

Mínimo

2,0

0,4

0,1

Média

7,08

6,69

0,53

DP

2,45

4,68

0,49

Mediana

7,04

5,15

0,49

Máximo

12,2

15,2

1,6

Mínimo

3,8

1,4

0,1

DP – desvio padrão
Fonte: MARINHO (2017)
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APÊNCIDE C – Amplitude de movimento angular flexão-extensão entre as vértebras cervicais para os
grupos estudados após os movimentos de flexão e extensão – São Paulo – 2017

Diferença angular (graus)
Grupos Parâmetros

G1

G2

G3

G4

C4-C5

C5-C6

C6-C7

Média

10,96

10,08

13,57

DP

3,5

3,42

4,52

Mediana

10,4

8,65

13,9

Máximo

16,6

17,5

19,1

Mínimo

6,9

6,3

6,3

Média

10,34

8,2

2,61

DP

2,83

2,98

1,33

Mediana

10,45

7,4

2,7

Máximo

14,1

13,5

5,0

Mínimo

6,0

5,0

0,5

Média

10,34

8,0

3,7

DP

2,71

3,07

1,64

Mediana

10,5

7,55

3,95

Máximo

14,2

13,6

5,7

Mínimo

6,0

4,0

1,3

Média

12,22

12,56

2,95

DP

3,11

5,21

2,1

Mediana

12,55

9,85

2,65

Máximo

17,2

20,8

6,9

Mínimo

7,6

7,7

0,5

DP – desvio padrão
Fonte: MARINHO (2017)

