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RESUMO 
 
MONTEIRO, B. F. Desenvolvimento e análise da eficácia de guia cirúrgico 
paciente-específico produzido por impressão 3D para aplicação de pinos 
transarticulares atlantoaxiais em cães miniatura. [Development and efficacy 
assessment of a patient-specific 3d-printed surgical guide for implantation of 
atlantoaxial transarticular pin fixation in miniature dogs]. 2018. 171 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 
 
A subluxação atlantoaxial em cães miniatura culmina em compressão da medula 

espinhal e mielopatia cervical de graus variáveis. Frequentemente o tratamento 

cirúrgico se faz necessário, sendo os implantes transarticulares uma das opções 

terapêuticas. Convencionalmente a passagem desses implantes baseia-se em 

pontos anatômicos de referência e ângulos genéricos preestabelecidos, todavia, 

devido ao estreito corredor ósseo o posicionamento ideal é desafiador. O 

desenvolvimento de métodos de planejamento cirúrgico individualizados poderia 

aumentar a acurácia na aplicação de implantes atlantoaxiais. O presente estudo 

teve como objetivo desenvolver um guia cirúrgico paciente-específico (GCPE) 

para colocação de pinos atlantoaxiais em cães miniaturas e comparar a eficácia 

desses dispositivos em relação a técnica cirúrgica convencional. Para tanto, 

dezesseis cadáveres de cães de até seis quilogramas foram dispostos 

aleatoriamente em dois grupos de oito cães, para serem submetidos a cirurgia 

de estabilização transarticular atlantoaxial com pinos lisos de 1,6 mm. Nos cães 

do Grupo A (GrA) a aplicação dos pinos foi guiada por um GCPE, desenvolvido 

com base em imagens de tomografia computadorizada (TC), a partir de técnicas 

de prototipagem rápida e impressão 3D por modelagem por fusão e deposição. 

Os cães do Grupo B (GrB), foram submetidos ao procedimento operatório 

convencional, sendo a passagem dos pinos guiada por referências anatômicas. 

Posteriormente ambos os grupos foram submetidos à exame de TC para 

avaliação da acurácia dos pinos. Para a avaliação do posicionamento dos 

implantes criou-se uma escala que ponderou a manutenção nos corredores 

seguros e os classificou de acordo com a estabilidade oferecida e a segurança 

da aplicação. Observou-se que não houve diferença significativa entre o método 

com GCPE e a cirurgia convencional, sendo que ambos grupos tiveram 

resultados expressivos de pinos inadequadamente aplicados, incluindo violação 



de corticais com obliteração do forame vertebral em 3 (37,5%) cães do GrA e 4 

(50%) cães do GrB e obliteração do forame transverso em 3 (37,5%) animais do 

GrA e 1 (12,5%) do GrB. A aplicação de pinos em posição adequada 

bilateralmente foi observada em apenas 2 (25%) cães de cada grupo. 

Concluímos que a confecção de um GCPE para pinos transarticulares em cães 

miniaturas é viável, todavia, o modelo criado não foi capaz de aumentar a 

eficácia e segurança da cirurgia em relação à técnica convencional.  

 
 
Palavras-chave:  Neurocirurgia. Estabilização atlantoaxial ventral. Guia 

cirúrgico. Impressão 3D. Modelagem por fusão e deposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

MONTEIRO, B. F. Development and efficacy assessment of a patient-
specific 3d-printed surgical guide for implantation of atlantoaxial 
transarticular pin fixation in miniature dogs. [Desenvolvimento e análise da 
eficácia de guia cirúrgico paciente-específico produzido por impressão 3D para 
aplicação de pinos transarticulares atlantoaxiais em cães miniatura]. 2018. 171 
f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 
 
The atlantoaxial subluxation in miniature dogs leads to spinal cord compression 

and cervical myelopathy in several degrees. Commonly the surgical treatment is 

necessary, and one of therapeutic options are the transarticular fixation. 

Conventionally the passage of these implants is based on anatomical reference 

points and generics pre-established angles, however, due to the narrow bony 

corridor the ideal positioning is challenging. The development of individual 

surgical planning methods could improve the accuracy of atlantoaxial implants 

application.  The present study aimed to develop a patient-specific surgical guide 

(PSSG) for placement of atlantoaxial pins in miniature dogs and to compare the 

efficacy of these devices related to the conventional surgical technique. Sixteen 

cadavers of dogs, up to six kilograms, were randomly placed in two groups of 

eight dogs each, to undergo atlantoaxial transarticular stabilization with Kirschner 

wires. On the Group A (GrA) the application of Kirschner wire were guided by a 

PSSG, developed based on computed tomography (CT) images, using rapid 

prototyping and fused deposition modeling 3D impression technique. The dogs 

of Group B (GrB) were submitted to conventional procedure, with the passage of 

the Kirschner wires guided by anatomical references. After surgeries, dogs in 

both groups were submitted to a CT scan to evaluate the accuracy of the 

implants. To evaluate the implants position a scale was created and considered 

the maintenance of the pins in the safe corridors and classified them according 

to the stability and safety of the application. It was observed that there was no 

significant difference between the PSSG method and the conventional surgery, 

and that both groups had expressive results of inappropriately applied pins, 

including obliteration of vertebral foramen in 3 (37.5%) dogs from GrA and 4 

(50%) dogs from GrB and obliteration of the transverse foramen in 3 (37.5%) 

dogs from GrA and 1 (12, 5%) dog of GrB. The bilaterally application of pins in a 



suitable position was observed in only 2 (25%) dogs of each group. We concluded 

that the development of a PSSG for transarticular pins in miniature dogs is 

feasible, however, the model that we design was not able to increase the efficacy 

and safety of the surgery, compared to the conventional surgical technique. 

 
 
Key-words:  Neurosurgery. Ventral atlantoaxial stabilization. Surgical guide. 3D 

impression. Fused deposition modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A instabilidade entre o atlas e áxis com subluxação secundária da articulação 

atlantoaxial, resultando em compressão da medula espinhal, é uma das causas de 

mielopatia cervical em cães (MOREAU, 2003; HAVIG et al., 2005). Pode ser 

desencadeada trauma, mas estão frequentemente associadas à anormalidades 

congênitas e do desenvolvimento, em especial às anomalias do processo odontóide 

(CHRISMAN, 1991; MOREAU, 2003; DEWEY, 2008).  

A subluxação atlantoaxial (SAA) afeta tipicamente cães jovens de raças 

miniaturas, com cronicidade e gravidade variável. Os sinais clínicos podem incluir dor 

cervical e ataxia em graus varáveis, até tetraparesia e dificuldade respiratória 

(CHRISMAN, 1991; DEWEY, 2008). Alguns pacientes podem se beneficiar do 

tratamento conservativo, que inclui a imobilização externa da região cervical, 

confinamento e uso de anti-inflamatórios (DENNY; BUTTERWORTH, 2000; 

MOREAU, 2003; DEWEY, 2008). Entretanto, o resultado dessa terapêutica é variável 

e pacientes com recidiva ou refratários ao tratamento clínico demandam correção 

cirúrgica (MOREAU, 2003; DEWEY, 2008). Diversas técnicas cirúrgicas para 

estabilização articular foram descritas, sendo que atualmente são mais empregados 

os procedimentos com abordagem cirúrgica ventral (DENNY; BUTTERWORTH, 

2000).  

A aplicação de implantes transarticulares consiste na primeira estabilização 

ventral descrita (SORJONEN; SHIRES, 1981), sendo empregada até hoje. No 

entanto, as particularidades anatômicas da região, associado ao estreito espaço para 

ancoragem dos implantes implica em pouca margem de erro cirúrgico e elevado risco 

de lesão iatrogênica, como a violação do canal vertebral e injúria arterial (SORJONEN; 

SHIRES, 1981; LEBLOND, 2015). Essas peculiaridades justificam os significativos 

índices de mortalidade associados à fixação transarticular, com números variando de 

5% (PLESSAS; VOLK, 2014) até 22% (DENNY; GIBBS; WATERMAN, 1988; 

THOMAS; SORJONEN; SIMPSON, 1991; BEAVER et al., 2000; JESEREVICS et al., 

2009). 

As técnicas de passagem de implantes transarticulares consagradas baseiam-

se em pontos de referência anatômicos e ângulos genéricos preestabelecidos 

(SORJONEN; SHIRES, 1981; REVÉS et al., 2013), entretanto, estudos recentes 
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evidenciam que o local ideal para aplicação pode variar consideravelmente entre 

indivíduos (REVÉS et al., 2013). Diante desse cenário a pesquisa de novas técnicas 

de planejamento e aplicação de implantes na articulação atlantoaxial se faz 

necessária, a fim de alcançar o nível de precisão exigido. O planejamento pré-

operatório individualizado e guiado por exames de imagem avançados parece ser o 

caminho para a obtenção de corredores ósseos seguros para execução das técnicas 

de estabilização ventral (WATINE et al., 2006; SUGAWARA et al., 2013; LEBLOND, 

2015).  

Na medicina humana os avanços tecnológicos em impressão 3D têm permitido 

o desenvolvimento de dispositivos adaptados à morfologia e necessidades individuais 

de cada paciente (FU et al., 2013).  Guias cirúrgico paciente-específico (GCPE) fazem 

parte desta abordagem e são desenhados com base na tecnologia de engenharia 

reversa, de modo a serem de alta biocompatibilidade anatômica e com a função de 

guiar o trajeto de perfuração ideal (FU et al., 2013; POPESCU; LAPTOIU, 2016). A 

avaliação in vivo e in vitro de instrumentação individualizada demonstraram redução 

de tempo cirúrgico, melhora da acurácia (MALIK et al., 2015) e da segurança dos 

procedimentos, diminuindo as taxas de complicações relacionadas à perfuração 

(SUGAWARA et al., 2013; CHEN et al., 2016; POPESCU; LAPTOIU, 2016; WANG et 

al., 2016) e tornando os resultados menos dependentes da experiência do cirurgião 

(TACK et al., 2016). 

Ao passo que na medicina essas novas tecnologias vêm sido amplamente 

pesquisadas e divulgadas, na medicina veterinária ainda carecem estudos acerca da 

aplicação da impressão tridimensional em procedimentos neurocirúrgicos. A 

instrumentação personalizada ainda não é rotineiramente empregada em animais de 

companhia, provavelmente devido ao custo e desafios técnicos envolvidos na sua 

concepção e construção (MARCELLIN-LITTLE; HARRYSSON; CANSIZOGLU, 2008).  

As pesquisas com biomodelagem paciente-específica para aplicações 

neurológicas em animais começaram a ser desenvolvidas e relatos preliminares 

enfatizam a otimização do planejamento cirúrgico, sendo especialmente útil em casos 

de neurocirurgias complexas, como a correção de fraturas vertebrais, anormalidades 

congênitas e instabilidades atlantoaxiais (HESPEL; WILHITE; HUDSON, 2014; 

HESPEL, 2018). Além disso, alguns autores começaram a descrever a criação e o 

emprego de guias de perfuração paciente-específicos para cirurgias vertebrais 

(OXLEY; BEHR, 2016; HAMILTON-BENNETT; OXLEY; BEHR, 2017; HESPEL, 
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2018), com relatos de a implantação bem sucedida de parafusos pediculares 

bicorticais em vertebras cervicais de cães (OXLEY; BEHR, 2016; HAMILTON-

BENNETT; OXLEY; BEHR, 2017) e pesquisas em curso sobre a confecção de guias 

cirúrgicos para auxilio da aplicação de implantes em C2 nas cirurgias de SAA 

(HESPEL, 2018). Contudo, pelo conhecimento da autora até o momento não foram 

desenvolvidos GCPE para aplicação de implantes atlantoaxiais em cães, ou estudos 

comparando a acurácia de guias pacientes-específicos com os métodos cirúrgicos já 

consagrados. 

Conjectura-se que assim como em humanos, o emprego de guias cirúrgicos 

paciente específico em cirurgias vertebrais de cães pode aumentar a acurácia na 

aplicação de implantes atlantoaxiais. Sendo assim o presente estudo tem como 

objetivo avaliar a viabilidade do desenvolvimento de guias de perfuração paciente-

específicos para aplicação de pinos transarticulares atlantoaxiais em cães miniaturas, 

e analisar a precisão desses dispositivos em relação a colocação de pinos pela técnica 

cirúrgica convencional. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

2.1 SUBLUXAÇÃO ATLANTOAXIAL  

 
A ocorrência de instabilidade entre atlas e áxis culminará em subluxação dorsal 

secundária da articulação atlantoaxial (AAA), que resultará em compressão da medula 

espinhal de graus variáveis, com mielopatia cervical subsequente (MOREAU, 2003; 

HAVIG et al., 2005). As particularidades da doença serão explanadas nos tópicos a 

seguir. 

 
 

2.1.1 Considerações anatômicas  
 
 

2.1.1.1 Osteologia 

 

 

As duas primeiras vértebras cervicais (Figura 1) têm configuração anatômica 

única, sendo altamente especializadas para possibilitar movimentos multidirecionais 

da cabeça, sobretudo rotação no eixo longitudinal (EVANS, 1993; STALIN et al., 

2015). 

O atlas é a primeira vértebra cervical (C1) e possui um arco vertebral dorsal 

bem desenvolvido mas um corpo vertebral atipicamente pequeno e rudimentar, mais 

bem descrito como um arco ventral ao redor de um grande forame vertebral (WATSON 

et al., 1986; EVANS, 1993). Os arcos dorsal e ventral são unidos por duas porções 

ósseas espessas, dispostas bilateralmente, chamadas de massas laterais (EVANS, 

1993). C1 não apresenta processo espinhoso e tem processos transversos 

proeminentes, denominados asas do atlas. Os pedículos são alargados e abrigam 

concavidades laterais pareadas, chamadas de fóvea articular cranial e caudal, onde o 

atlas articula-se com os côndilos do occipital e superfície articular cranial da segunda 

vértebra cervical, respectivamente (GETTY, 1986; EVANS, 1993).  

Obliquamente à asa do atlas encontra-se o forame transverso e na região 

cranial do arco dorsal, o forame vertebral lateral (Figura 2) (EVANS, 1993). Pontos 
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anatômicos de referência de C1 incluem as incisuras alares pareadas, um tubérculo 

ventral mais proeminente e um dorsal mais discreto (LEBLOND, 2015).  

A segunda vértebra cervical (C2), denominada áxis, é a vértebra mais longa do 

esqueleto do cão. Apresenta processo espinhoso proeminente que se sobrepõe 

cranialmente ao arco dorsal do atlas e caudalmente à lâmina da terceira vértebra 

cervical (C3) (EVANS, 1993; STALIN et al., 2015). Esse processo é estreito 

cranialmente e se amplia caudalmente, juntando-se aos processos articulares na 

região caudal (EVANS, 1993). O corpo do áxis é cilíndrico e prolonga-se cranialmente, 

em formato similar a um dente. Essa projeção óssea é denominada dente do áxis ou 

processo odontóide e sua extremidade cranial é designada como ápice. Cranialmente 

as superfícies articulares de C2 são pareadas e localizam-se à direita e à esquerda 

do dente, onde se articulam com o atlas. Os processos transversos são estreitos, se 

direcionam caudalmente e possuem em sua inserção cranial um forame transverso. A 

superfície ventral do corpo do áxis é composta por duas fossas profundas separadas 

por uma crista ventral média, com pequenas eminências nas extremidades cranial e 

caudal. Essas estruturas são consideradas pontos anatômicos de referência de C2 

(Figura 3) (EVANS, 1993; STALIN et al., 2015).  

 
Figura 1 - Ilustração do atlas e áxis 

 

Fonte: Modificado de (PLATT; DA COSTA, 2012) 

Legenda: Vista crânio lateral esquerda. (A) atlas e (B) áxis. 

 

 

B 

A 
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Figura 2 - Forames presentes no atlas 

 

Fonte: Modificado de (WHALEN, 2003) 

Legenda:  Vista dorsal (A) e ventral (B) com setas verdes indicando os forames transversos e setas 
amarelas apontando os forames vertebrais laterais. 

 

Figura 3 - Detalhes anatômicos da superfície ventral de áxis 

 
Fonte: (WHALEN, 2003) 

Legenda:  (1) Processo odontóide, (2) Superfície articular cranial, (3) Corpo do áxis, comporto por 
duas fossas profundas separadas por uma crista ventral média, (4) Processos transversos, 
(5) Processo espinhoso. 
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2.1.1.2 Artrologia 

 

 

O atlas e áxis formam articulações sinoviais trocóides, ou em pivô, pareadas 

através de conexões bilaterais entre a fóvea articular caudal do atlas e a superfície 

articular cranial do áxis. Essas estruturas ósseas são envolvidas por uma única 

capsula articular, frouxa e adelgaçada, permitindo a rotação axial (STALIN et al., 

2015). Não há disco intervertebral entre C1 e C2 e a estabilidade da AAA está 

relacionada à ação de estruturas ligamentares, cápsula articular e musculatura 

paraespinhal (GETTY, 1986; EVANS, 1993; SLATTER, 1993).  

A singular conexão entre o processo odontóide e o atlas é determinante para a 

estabilidade da AAA (KUPCZYNSKA; WIELADEK; JANCZYK, 2012). O dente repousa 

sobre uma fóvea côncava no atlas, denominada fossa do odontóide e se mantém fixo 

ventralmente pelo ligamento transverso, uma lâmina fibrosa e resistente inserida nas 

paredes internas do arco ventral do atlas, que mantém uma separação anatômica 

entre a medula e o processo odontóide. A extremidade cranial do processo odontóide 

se prende aos côndilos occipitais pela ação de dois ligamentos alares, que partem 

obliquamente do dente para a borda ventrolateral do forame magno, e por um 

ligamento apical, que conecta o dente à face ventral do mesmo forame. Esses 

ligamentos atam o processo odontóide ao crânio e por conseguinte, estabilizam o arco 

ventral do atlas (Figura 4) (GETTY, 1986; EVANS, 1993; SLATTER, 1993). 

Adicionalmente, descreve-se a presença de um par de ligamentos complementares, 

que conectam a superfície articular cranial do áxis à face lateral do forame vertebral 

do atlas, denominados ligamentos colaterais internos do atlas (KUPCZYNSKA; 

WIELADEK; JANCZYK, 2012).  

A estabilidade ligamentar da AAA é suplementada pelo ligamento atlantoaxial 

dorsal, que conecta o tubérculo dorsal do atlas à superfície cranioventral do processo 

espinhoso do áxis (GETTY, 1986; EVANS, 1993; SLATTER, 1993) e é uma estrutura 

forte e bem definida, mais espessa em cães de porte grande (KUPCZYNSKA; 

WIELADEK; JANCZYK, 2012). Há também o ligamento nucal, que une o processo 

espinhoso de C2 com as duas primeiras vértebras torácicas e complementa a função 

de suspensão da cabeça, formando um ponto de apoio para a junção da AAA 

(WESTWORTH; STURGES, 2010). A articulação entre o áxis e a terceira vértebra 

cervical se dá por meio dos processos articulares localizados caudalmente no áxis e 
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pela presença de um disco intervertebral, como nas demais vértebras do esqueleto 

axial (EVANS, 1993; ARIAS; MARINHO, 2015a). 

 

 

2.1.1.3 Anatomia nervosa e vascular 

 

 

A região da AAA é o ponto de emergência de dois pares de nervos espinhais. 

O par mais cranial emerge do canal vertebral através do forame vertebral lateral, 

localizado no arco dorsal de C1 (EVANS, 1993), enquanto o segundo par emerge do 

canal vertebral pelo forame intervertebral de C1-C2. Esse forame é formado pela 

incisura vertebral caudal de C1 e pela incisura vertebral cranial de C2, sendo 

notadamente maior que os demais da coluna cervical (WATSON et al., 1986; 

RICHARDS; WATSON, 1991) 

As principais estruturas arteriais da região cervical cranial estão ilustradas na 

figura 5. No nível do atlas, um ramo da artéria (a.) occipital, que se origina da a. 

carótida comum, dobra dorsalmente na fissura alar e penetra o canal vertebral através 

do forame vertebral lateral e anastomosa-se com o ramo espinhal da a. vertebral, 

dentro do canal vertebral. Os ramos terminais das artérias vertebrais direita e 

esquerda unem-se para formar a artéria basilar cranialmente (GETTY, 1986; EVANS; 

DE LAHUNTA, 2001). 

As veias intervertebrais emergem do plexo vertebral, passam pelo forame 

intervertebral do atlas e através da incisura alar, para se unir a veia (v.) vertebral na 

fossa atlantal. A v. vertebral, por sua vez, segue caudalmente pela porção 

ventrolateral da articulação atlantooccipital e então abaixo da asa do atlas para o 

forame transverso (EVANS, 1993), onde a irrigação venosa se anastomosa com a v. 

jugular interna (PLATT; DA COSTA, 2012). 
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Figura 4 - Anatomia dos ligamentos atlantoaxiais em cão  

       
 
Fonte: (A) Modificado de (CERDA-GONZALEZ; DEWEY, 2010) e (B) modificado de (FORTERRE et 
al., 2017). 
 
Legenda:  Vista dorsoventral, removido o arco dorsal do atlas e o processo espinhoso do áxis. Desenho 

representativo (A) e em cadáver de cão dissecado (B). Observar os ligamentos alares (setas 
pretas), ligamento transverso (ponto amarelo) e ligamento apical (ponto preto). 

 
 

 

 

Figura 5 - Estruturas arteriais relacionadas com a região cervical cranial 
 

 
Fonte: Modificado de (PLATT; DA COSTA, 2012) 
 
Legenda: Vista lateral direita.  
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2.1.1.4 Considerações biomecânicas 

 

 

A junção craniocervical (JCC) é a porção mais móvel da coluna cervical, sendo 

que as propriedades mecânicas da articulação atlantooccipital são amplamente 

determinadas por elementos ósseos, enquanto que no segmento atlantoaxial, 

ressalta-se a importância das estruturas ligamentares (STEINMETZ; MROZ; BENZEL, 

2010). Trabalhando juntas as articulações atlantooccipital e atlantoaxial permitem o 

movimento livre da cabeça em todas as direções (WESTWORTH; STURGES, 2010). 

O atlas se articula rostralmente com os côndilos do occipital, formando uma 

articulação que realiza principalmente flexão e extensão da cabeça (STEINMETZ; 

MROZ; BENZEL, 2010; WESTWORTH; STURGES, 2010).  

Caudalmente o atlas se articula com o áxis em uma articulação que permite a 

livre circulação da cabeça sobre o eixo longitudinal da coluna vertebral, sendo o 

principal movimento a rotação (WESTWORTH; STURGES, 2010). A ampla gama de 

movimentos de C2 em torno de seu eixo longitudinal é possível devido à frouxa 

conexão de C1 em relação a C2 pelas estruturas ligamentares e capsula articular 

(LEBLOND, 2015). O processo odontóide atua como o pivô da articulação no 

movimento de rotação da cabeça (WESTWORTH; STURGES, 2010; LEBLOND, 

2015), sendo que em cães é o principal ponto de estabilização da AAA (LEBLOND, 

2015). Atlas e áxis também realizam movimento de flexão, extensão e lateralização 

em menor grau (BOGDUK, 2002; STEINMETZ; MROZ; BENZEL, 2010). A rotação 

entre atlas e áxis é limitado pelas superfícies articulares ósseas, ligamento transverso, 

ligamento alar e capsula articular (STEINMETZ; MROZ; BENZEL, 2010). Já a flexão 

é limitada principalmente pelo ligamento transverso e a lateralização pela 

conformação biconvexa das superfícies articulares do áxis. O ligamento apical e os 

alares participam como restritores do movimentos laterais, flexão e extensão e da 

rotação axial em menor grau (KUPCZYNSKA; WIELADEK; JANCZYK, 2012). 

Na insuficiência desses ligamentos há um aumento considerável na amplitude 

de movimento da AAA (FORTERRE et al., 2017). Estudos com cadáveres de cães 

sugerem que os ligamentos alares seriam os principais estabilizadores nas forças de 

cisalhamento, durante o movimento de sustentação da cabeça (REBER et al., 2013), 

porém, faltam pesquisas que definam os estabilizadores durante a força rotacional em 
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cães, que pode ser o principal mecanismo para a lesão da medula espinhal no 

paciente vivo (STALIN et al., 2015). 

 

 

2.1.1.5 Embriologia 

 

 

Há grande variação da aparência e do tempo de fusão dos centros de 

ossificação de atlas e áxis, mesmo em animais da mesma ninhada (PLATT; DA 

COSTA, 2012). O atlas se forma a partir da fusão de três centros de ossificação: o 

corpo do atlas (intercentro) e os arcos neurais direito e esquerdo, que se fundem para 

formar o arco neural. Esses centros são visíveis radiograficamente ao nascimento e 

em cães de raça beagle a fusão da sutura na dorsomedial se completa aos 106 dias 

após o nascimento, enquanto que a fusão das suturas ventrais se completam em 115 

dias (GEARY; OLIVER; HOERLEIN, 1967; SORJONEN; SHIRES, 1981; EVANS, 

1993; DELAHUNTA; GLASS, 2009; WESTWORTH; STURGES, 2010). 

Já o áxis se desenvolve a partir de sete centros de ossificação. Ao nascimento, 

quatro centros estão bem desenvolvidos e correspondem à parte principal do corpo, 

ao dente e ao arco e seus processos. Durante a terceira semana de vida surgem dois 

centros adicionais para compor o corpo vertebral: a epífise caudal, na extremidade 

caudal do corpo, e a epífise cranial, entre o dente e a parte principal do corpo. Os dois 

centros laterais se unem ao corpo durante o terceiro mês de vida (GEARY; OLIVER; 

HOERLEIN, 1967). A ossificação do dente é observada a partir da terceira semana de 

idade (DELAHUNTA; GLASS, 2009; WESTWORTH; STURGES, 2010). Muitos cães 

desenvolvem também um pequeno centro de ossificação acessório no ápice do 

processo odontóide, denominado proatlas. Essa estrutura se forma entre a 9ª e 12ª 

semanas após o nascimento e se fusiona com o dente entre sete e nove meses de 

idade (GEARY; OLIVER; HOERLEIN, 1967; DELAHUNTA; GLASS, 2009; 

WESTWORTH; STURGES, 2010). 
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2.1.2 Etiologia 
 

 

Uma variedade de lesões em atlas e áxis podem produzir instabilidade e 

subluxação dorsal de C2 em relação a C1 (CHRISMAN, 1991; DEWEY, 2008). 

Ressaltam-se entre elas as anormalidades congênitas ou do desenvolvimento, 

trauma, causa multifatorial (MOREAU, 2003), além de predisposição genética 

(PLESSAS; VOLK, 2014). 

As alterações do processo odontóide correlacionam-se intimamente com o 

estabelecimento de SAA em cães, sendo que em apenas 24% dos casos de SAA o 

processo odontóide encontra-se normal (SHARP; WHEELER, 2005). As raças toy são 

notadamente mais predispostas à essas alterações, entretanto, as más-formações do 

dente também já foram descritas em cães de grande porte (PATTON; ALMES; DE 

LAHUNTA, 2010; STIGEN et al., 2013). 

Descreve-se a ocorrência de aplasia e hipoplasia do dente em 24% e 32% dos 

animais afetados, respectivamente (PLESSAS; VOLK, 2014), todavia, a patogênese 

da malformação do odontóide permanece desconhecida. Especula-se que a fusão 

precoce, parcial ou a não fusão ao áxis poderia levar à malformação do mesmo. 

Todavia, outros autores conjecturam ser o resultado de um processo degenerativo 

progressivo, devido a um quadro isquêmico (SHIRES, 2007), semelhante ao que 

ocorre na necrose asséptica da cabeça do fêmur em cães de pequeno porte 

(MOREAU, 2003). As malformações do dente também podem estar relacionadas ao 

desenvolvimento prematuro, por influência de hormônios sexuais em cães de raças 

miniatura (DELAHUNTA; GLASS, 2009). A separação do processo odontóide nas 

zonas de ossificações também pode ocorrer, dando origem a variados graus de 

anomalia (LADDS et al., 1971; BAILEY; MORGAN, 1992).  

Outras malformações vertebrais na região cervical também podem predispor a 

ocorrência de SAA. A presença de vértebras em bloco na coluna cervical, por 

exemplo, pode induzir SAA após traumas mínimos após fratura do dente ou lesão dos 

ligamentos, em decorrência da falta de mobilidade do segmento vertebral malformado, 

que culmina em instabilidade dos segmentos adjacentes (BAILEY; MORGAN, 1992; 

LIN; COOLMAN, 2009). Uma outra anomalia possível, mas pouco comum, é a 

angulação dorsal da apófise do dente, que pode reduzir o diâmetro do canal vertebral 

e causar compressão direta da medula espinhal (BAILEY; MORGAN, 1992; 
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BYNEVELT; RUSBRIDGE; BRITTON, 2000; MOREAU, 2003), além de aumentar a 

tensão e lassitude do ligamento transverso, que se rompe após traumas mínimos 

(BYNEVELT; RUSBRIDGE; BRITTON, 2000). A ossificação incompleta do atlas 

também pode estar associada à deficiência dos ligamentos atlantoaxiais e frouxidão 

subsequente da AAA (OWEN; DAVIS; WORTH, 2008; WARREN-SMITH et al., 2009; 

PARRY et al., 2010; VOORBIJ et al., 2015). 

É importante ressaltar que existem outras malformações da JCC que 

tipicamente não resultam em instabilidade da AAA, mas que podem estar associadas 

à anomalias do processo odontóide ou de seus ligamentos (CERDA-GONZALEZ; 

DEWEY, 2010; DEWEY; MARINO; LOUGHIN, 2013). Estudos mais recentes, 

sugerem que alguns cães com suspeita de SAA clássica, podem ter outras 

anormalidades da JCC simultaneamente (DEWEY; MARINO; LOUGHIN, 2013). 

Dentre essas, ressaltam-se as anomalias dos côndilos do occipital, a hipoplasia do 

occipital e a síndrome de Chiari (DEWEY et al., 2004), além da constrição dorsal em 

C1-C2 e da sobreposição atlantooccipital, que aparentam ser análogos da 

invaginação basilar em seres humanos (CERDA-GONZALEZ et al., 2009; CERDA-

GONZALEZ; DEWEY, 2010). Esses processos patológicos da JCC acometem mais 

frequentemente cães jovens e de raças pequenas e suspeita-se que sejam 

hereditários (DEWEY; MARINO; LOUGHIN, 2013). 

Os casos de SAA em pacientes com processo odontóide radiograficamente 

normal podem sugerir a disfunção ligamentar como agente etiológico (GEARY; 

OLIVER; HOERLEIN, 1967; MCCARTHY; LEWS; HOSGOOD, 1995; MOREAU, 2003; 

DEWEY, 2008; FORTERRE et al., 2017). Foram descritos poucos casos de displasia 

ligamentar (WATSON; DE LAHUNTA, 1989; MCCARTHY; LEWS; HOSGOOD, 1995), 

mas a incidência da condição pode estar subestimada devido à necessidade de 

exame post-mortem para confirmação do diagnóstico. As possíveis causas para essa 

alteração também permanecem incertas, sendo a ruptura traumática a causa mais 

provável (LEBLOND, 2015). 

O trauma agudo também pode ser agente etiológico da SAA, pela ruptura de 

ligamentos atlantoaxiais ou fratura do processo odontóide (CHRISMAN, 1991; 

MOREAU, 2003; WESTWORTH; STURGES, 2010). As lesões traumáticas da coluna 

cervical afetam cães de qualquer porte ou idade (DA COSTA; MOORE, 2010; STIGEN 

et al., 2013; STALIN et al., 2015) após incidência de grande energia, como 

atropelamento, feridas por mordedura ou por projéteis balísticos (HAWTHORNE et al., 
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1999; DEWEY, 2015). A junção crânio cervical é um sítio comum de injúria traumática 

devido um efeito fulcro em C2, gerado pelo peso cabeça em relação às inserções 

musculotendíneas inseridas caudalmente na AAA, tornando a região a zona de mais 

susceptibilidade às forças de arqueamento no movimento de hiperflexão cervical 

(DEWEY, 2015). De fato, em um estudo com 56 cães com fratura da coluna cervical, 

observou-se que 52% dos pacientes tinham acometimento de áxis e 25% de atlas 

(HAWTHORNE et al., 1999). Nos cães de pequeno porte, as fraturas do dente 

correspondem, a aproximadamente, um terço de todas as fraturas da coluna cervical, 

estando frequentemente associadas com SAA subsequente (JEFFERY, 2010). 

 

 

2.1.3 Patogênese 
 
 

Independentemente da causa base, o efeito de anormalidades na região AAA 

é a presença de uma articulação pobremente estável, resultando em compressão da 

medula espinhal decorrente da subluxação dorsal da porção cranial do corpo do áxis 

(Figura 6) (GEARY; OLIVER; HOERLEIN, 1967; DENNY; BUTTERWORTH, 2000; 

JEFFERY, 2010; WESTWORTH; STURGES, 2010). O mau posicionamento vertebral 

pode causar vários graus de injúria traumática do cordão espinhal, de maneira aguda 

ou crônica, com eventual extensão para o tronco encefálico (WESTWORTH; 

STURGES, 2010). A gravidade de tais lesões correlaciona-se ao grau de instabilidade 

e à velocidade dos movimentos da cabeça e pescoço. Sendo assim, o grau de lesão 

medular na SAA é altamente variável e imprevisível, justificando a variedade de 

apresentações clínicas,  desde casos de trauma medular grave e hiperagudo à 

apresentações clínicas mais discretas, se perpetuando por meses a anos sem 

progressão (LEBLOND, 2015). 
Os traumas de tecido neuronal relacionam-se com taxas significativas de 

morbidade e mortalidade (DIFAZIO; FLETCHER, 2013), contudo, as lesões espinhais 

compressivas crônicas são clinicamente melhor toleradas nos cães e resultam 

principalmente em desmielinização, que pode ser potencialmente reversível 

(FINGEROTH; FORTERRE; LEVINE, 2015).  

Os danos às células neuronais dividem-se em lesões primárias e secundárias. 

As injúrias primarias representam a lesão física direta à medula, secundárias à 



37 
 

mecanismos de concussão, compressão, distração, contusão ou cisalhamento 

(DIFAZIO; FLETCHER, 2013). Análises histopatológicas do tecido neural de um 

paciente canino com SAA demonstraram que a compressão da medula é o principal 

mecanismo patogênico da SAA (LADDS et al., 1971). Por sua vez, lesões secundárias 

resultam de uma cascata de eventos bioquímicos e vasculares que agravam a lesão 

primária localmente e podem estender o dano para o tecido nervoso adjacente. O 

mecanismo envolve acumulo de glutamato, influxo intracelular de sódio e cálcio, 

edema citotóxico e produção de radicais livres (DIFAZIO; FLETCHER, 2013). As 

lesões secundárias são importantes na patogênese da lesão do tronco encefálico 

caudal observada em decorrência de SAA e possivelmente são justificadas como uma 

extensão da lesão compressiva do cordão medular (PLESSAS; VOLK, 2014).  

Qualquer quadro que cause constrição da JCC pode comprometer o fluxo 

laminar do líquido cerebroespinal (LCE) no espaço subaracnóideo. O diferencial de 

pressão entre o compartimento craniano e espinhal leva ao aumento da pressão e 

turbulência desse fluxo, podendo ocasionar hidromielia (dilatação do canal medular 

central), siringomielia (cavitação do parênquima medular com acúmulo de fluido 

extracelular) ou ambos associados, denominado siringohidromielia (DE LAHUNTA; 

GLASS, 2009; OLBY, 2010; DEWEY; MARINO; LOUGHIN, 2013). As cavitações 

tendem a se formar na região cervical, e podem evoluir para a região torácica e lombar 

(DEWEY; MARINO; LOUGHIN, 2013). As doenças que acometem a JCC têm sido 

amplamente associadas com o desenvolvimento secundário de siringomielia 

(DEWEY; MARINO; LOUGHIN, 2013), porém, a ocorrência isolada de SAA também 

pode predispor ao desenvolvimento deste quadro (SANDERS et al., 2004; AIKAWA; 

SHIBATA; FUJITA, 2013). 
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Figura 6 - Subluxação atlantoaxial, vista lateral esquerda 
 

 
Fonte: (PALMISANO, 2016). 
 
Legenda: A subluxação do áxis (C2) em relação ao atlas (C1) provoca lesões traumáticas e 

compressão da medula espinhal.  
 

 

2.1.4 Apresentação clínica 
 

 

Assim como a maioria das anormalidades congênitas ou de desenvolvimento, 

a SAA costuma ter manifestação clínica precoce, em animais esqueléticamente 

imaturos (MOREAU, 2003; DEWEY, 2008; DE LAHUNTA; GLASS, 2009), todavia 

alguns pacientes podem não manifestar sinais clínicos até a idade adulta (MOREAU, 

2003; DEWEY, 2008). A doença acomete com mais frequência cães de porte pequeno 

(CHRISMAN, 1991; DEWEY, 2008), sendo que em cães toy com síndrome cervical a 

SAA é descrita como a causa base da mielopatia em 53 a 77% dos casos (ARIAS; 

MARINHO, 2015b). Dessa forma as raças miniaturas são mais predispostas, tais 

como poodle toy, yorkshire terrier, pequinês, chihuahua e lulu da pomerânia 

(CHRISMAN, 1991; DEWEY, 2008), contudo, já relatou-se SAA em mais de 38 raças 

diferentes (PLESSAS; VOLK, 2014), incluindo cães de grande porte, como rottweilers, 

poodles standard e pastores alemães (PATTON; ALMES; DE LAHUNTA, 2010; 

STIGEN et al., 2013). Em uma revisão sistemática, com 336 casos, observou-se que 

peso médio dos pacientes acometidos era 3,6 kg e a idade média 21,3 meses, sem 

predileção sexual (PLESSAS; VOLK, 2014). 

O histórico e a progressão da doença são variáveis. Relata-se a ocorrência de 

manifestações clínicas agudas (CHRISMAN, 1991; DEWEY, 2008) e após traumas 
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ínfimos, devido à falhas no mecanismo de suporte da articulação atlantoaxial anormal 

(SLATTER, 1993; JEFFERY, 2010; PLATT; DA COSTA, 2012). Entretanto, também é 

possível a progressão insidiosa dos sinais clínicos, com deslocamentos vertebrais 

graves levando à compressão medular gradual (GEARY; OLIVER; HOERLEIN, 1967).   

Os três primeiros segmentos da medula espinhal cervical estão localizados na 

junção craniocervical e contém os neurônios motores superiores decrescentes para 

todo o corpo, bem como as vias sensoriais ascendentes (LEBLOND, 2015). Dessa 

forma, os sinais clínicos apresentados são associados a região anatômica da lesão, 

indicativos de uma mielopatia transversa entre C1 e C5 (MOREAU, 2003), sem 

alteração do estado mental e com exame dos nervos cranianos normal (BAGLEY; 

GAVIN; HOLMES, 2009).  

As alterações de marcha variam desde ataxia proprioceptiva moderada dos MP 

até tetraparesia não ambulatória (CHRISMAN, 1991; BRAUND, 2003; DEWEY, 2008). 

Os dados bibliograficos de cães com SAA mostram status neurológico variando de 

pacientes ambulatórios com ataxia moderada à grave ou paresia em 34,1% dos casos, 

paraparesia não ambulatória em 34,5% dos casos e tetraplegia em 6,5% dos casos 

(SLANINA, 2016). Apesar de hipermetria ser um sinal clássico de ataxia cerebelar, 

lesões no trato espinocerebelar superficial no cordão espinhal podem ocasionar uma 

marcha hipermétrica similar (VOORBIJ et al., 2015).  

As reações posturais, tais como saltitar e propriocepção, costumam estar 

deprimidas ou ausentes em todos os membros (BRAUND, 2003), todavia lesões 

compressivas cervicais altas tendem a causar sinais clínicos mais óbvios nos MP, em 

comparação aos MT (BAILEY; MORGAN, 1992; DE LAHUNTA; GLASS, 2009). 

Reflexos espinhais e tônus muscular estarão intactos ou aumentados em todos os 

membros, sem evidências de atrofia muscular (BRAUND, 2003) e, ocasionalmente, 

com clônus no reflexo patelar (CHRISMAN, 1991).  

Dor cervical pela injúria mecânica direta (JEFFERY, 2010) acomete 30 a 60% 

dos cães com SAA e pode ser o único sinal clínico observado (STIGEN et al., 2013). 

Sinais de dor incluem espasmos e rigidez cervical, sensibilidade na palpação epaxial, 

resistência à movimentação cervical e manutenção de posição antiálgica, com cabeça 

baixa e cifose da coluna toracolombar (BRAUND, 2003). Os animais com compressão 

cervical podem evoluir para perda variável de nocicepção nos membros, no entanto, 

esse é um sinal incomum (BRAUND, 2003; JEFFERY, 2010).  
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Paresia respiratória pode ocorrer em graus variáveis (CHRISMAN, 1991; 

BRAUND, 2003; DEWEY, 2008) e manifesta-se como respiração abdominal com 

movimento intercostais fracos à ausentes ou movimento paradoxal do tórax 

(THOMAS; DE RISIO, 2015). Casos de compressão medular grave podem evoluir 

para óbito devido  à parada respiratória total, decorrente da proximidade da lesão em 

relação ao bulbo do tronco encefálico (ARIAS; MARINHO, 2015b) ou à paralisia do 

diafragma (THOMAS; DE RISIO, 2015). 

 
 

2.1.5 Diagnóstico 
 
 

O diagnóstico da SAA baseia-se no histórico, sinais clínicos e exame 

neurológico e é confirmado através das técnicas de exame de imagem (STALIN et al., 

2015), que evidenciam subluxação com compressão medular subsequente, com ou 

sem anormalidades do processo odontóide (CERDA-GONZALEZ; DEWEY, 2010; 

DEWEY; MARINO; LOUGHIN, 2013; STALIN et al., 2015). 

Como diagnósticos diferenciais destacam-se as meningoencefalomielites, 

anormalidades congênitas como cisto aracnoide, discoespondilite e hérnias de disco, 

(DENNY; BUTTERWORTH, 2000; CERDA-GONZALEZ; DEWEY, 2010; DA COSTA; 

MOORE, 2010; SLANINA, 2016), embora extrusões de disco sejam incomuns em 

cães com menos de um ano de idade (SLANINA, 2016). Pacientes diagnosticados 

com SAA também devem ser investigados para a ocorrência de outras malformações 

occipitoatlantoaxiais, como anomalias dos côndilos do occipital, hipoplasia do 

occipital, síndrome de Chiari, constrição dorsal em C1-C2 e a sobreposição 

atlantooccipital (BRAUND, 2003; CERDA-GONZALEZ et al., 2009; CERDA-

GONZALEZ; DEWEY, 2010).  

Sempre que houver suspeita da SAA é imprescindível a manipulação 

cuidadosa dos pacientes durante a realização de qualquer exame, para prevenir 

agravamento da compressão medular e exacerbação dos sinais clínicos (BAILEY; 

MORGAN, 1992). Do mesmo modo, a punção medular da cisterna magna para coleta 

de LCE ou administração intratecal de contraste não é indicada dado o risco de 

deterioração do quadro clínico, convulsão e parada respiratória (KISHIMOTO et al., 

2004; ARIAS; MARINHO, 2015b). 
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Ainda não foram realizados estudos que comparem a sensibilidade e 

especificidade das modalidades de imagem atualmente disponíveis (LEBLOND, 

2015), entretanto, frequentemente o diagnóstico de instabilidade atlantoaxial pode ser 

confirmado por investigação radiográfica. Os exames de imagens mais modernos, 

como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM) podem 

fornecer informações adicionais e facilitar o planejamento cirúrgico (SLANINA, 2016). 

 

 

2.1.5.1 Radiografia 
 
 

As radiografias simples (RX) da coluna cervical frequentemente são capazes 

de firmar o diagnóstico da SAA, através de projeções laterais que evidenciam aumento 

da distância entre o arco dorsal do atlas e o processo espinhoso do áxis, que se 

projeta dorsalmente (CHRISMAN, 1991; DE LAHUNTA; GLASS, 2009; BAHR, 2014; 

SLANINA, 2016). O processo odontóide também pode ser avaliado radiograficamente, 

pelas projeções ventrodorsal ou lateral oblíqua, com rotação dos processos 

transversos do atlas, para não haver sobreposição sobre o dente (CHRISMAN, 1991; 

BAILEY; MORGAN, 1992; DE LAHUNTA; GLASS, 2009). Evidência radiográfica de 

displasia do odontóide foi reportada em 56% dos casos de SAA (PLESSAS; VOLK, 

2014). 

A gravidade dos sinais clínicos nem sempre se correlaciona com o grau 

radiográfico de deslocamento vertebral (ARVIN; FOURNIER-GOSSELIN; FEHLINGS, 

2010; LEBLOND, 2015), sendo possível haver instabilidade AAA sem evidência 

radiográfica de subluxação em posições neutras. Nesses casos, projeções laterais de 

RX em estresse (com ligeira flexão) podem evidenciar a instabilidade atlantoaxial em 

colunas aparentemente normais em posição neutra (BAILEY; MORGAN, 1992; 

DEWEY, 2008; ARIAS; MARINHO, 2015b). No entanto, como descrito anteriormente,  

manipulação cervical deve ser realizada com cautela (MOREAU, 2003; DEWEY, 

2008; DE LAHUNTA; GLASS, 2009). Idealmente, em cães com suspeita de SAA sem 

confirmação radiográfica, recomenda-se o uso de exames avançados de imagem, que 

evidenciam o mau posicionamento vertebral com a segurança de não agravar os 

sinais clínicos, além da possibilidade de investigação de doenças simultâneas 

(CERDA-GONZALEZ; DEWEY, 2010; DEWEY; MARINO; LOUGHIN, 2013). 
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2.1.5.2 Tomografia computadorizada 

 

 

A TC tem a vantagem de obter imagem óssea de alta qualidade e sem 

sobreposição, permitindo visibilizar alterações de desenvolvimento do processo 

odontóide com alta sensibilidade (SEILER et al., 2011; STALIN et al., 2015). A TC 

também pode auxiliar no diagnóstico de posicionamento anormal das vértebras 

cervicais, quando a investigação radiográfica é inconclusiva (SEILER et al., 2011; 

STALIN et al., 2015) e permite a avaliação de outras anomalias concomitantes, tais 

como fraturas, malformações atlantooccipitais e ossificação incompleta do atlas 

(BYNEVELT; RUSBRIDGE; BRITTON, 2000; SEILER et al., 2011; ARIAS; MARINHO, 

2015b).  

Reconstruções tomográficas tridimensionais podem ajudar a elucidar a 

morfologia óssea anormal (BYNEVELT; RUSBRIDGE; BRITTON, 2000), permitindo 

avaliação privilegiada das estruturas de interesse, especialmente para o cirurgião 

(MEURER et al., 2008). Em matéria de planejamento cirúrgico, a TC tem a grande 

vantagem de permitir a determinação do local ideal para fixação de implantes, 

denominado corredor seguro ideal (CSI) (REVÉS et al., 2013; ARIAS; MARINHO, 

2015b). Considerando a dificuldade em aplicação de implantes cirúrgicos vertebrais, 

devido à presença de estruturas vasculares e nervosas nobres em íntimo contato com 

os corpos vertebrais, a determinação de CSI é capaz de aumentar a segurança dos 

procedimentos neurocirúrgicos, protegendo as nobres estruturas anatômicas 

circunjacentes, especialmente o cordão medular e a artéria vertebral (LUDWIG et al., 

2000; WATINE et al., 2006; HETTLICH et al., 2010).  

Em um estudo que utilizou a TC para definir os corredores seguros nos corpos 

vertebrais de cães, observou-se que nas vértebras cervicais esses corredores são 

excessivamente estreitos, medindo menos de 1mm em cães de pequeno porte. O 

mesmo estudo não foi capaz de determinar o melhor local de colocação de implantes 

em C1, devido à espessura reduzida do corpo vertebral do atlas, sendo mais 

recomendada a passagem de implante através das articulações atlantoaxiais. No 

entanto, o estudo tomodensitométrico de secções transversais não foi capaz de 

determinar o ângulo e largura desses corredores de forma confiável (WATINE et al., 

2006). 
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Quanto às limitações da TC destaca-se a baixa acuidade de avaliação de 

tecidos moles, não permitindo o diagnóstico de lesões intraparenquimatosas, como 

siringomielia e doenças inflamatórias (CERDA-GONZALEZ; DEWEY, 2010; DEWEY; 

MARINO; LOUGHIN, 2013). Da mesma forma, essa modalidade de exame não 

permite avaliação da integridade dos ligamentos estabilizadores da região 

occipitoatlantoaxial (FORTERRE et al., 2015) e pode ser inconclusivo no diagnóstico 

de outras anormalidades da JCC (DEWEY; MARINO; LOUGHIN, 2013). 

 

 

2.1.5.3 Ressonância magnética 

 

 

A RM é considerada o padrão ouro para avaliação da medula espinhal e dos 

tecidos moles paraespinhais, como raízes nervosas e discos intervertebrais (BAGLEY; 

GAVIN; HOLMES, 2009). A RM permite o diagnóstico das enfermidades do 

parênquima medular, como inflamação, mielopatia e compressão da medula  

(BYNEVELT; RUSBRIDGE; BRITTON, 2000; DE LAHUNTA; GLASS, 2009; STALIN 

et al., 2015), além de demonstrar o grau de atrofia do cordão espinhal, achado útil 

como fator prognóstico em casos crônicos (DE LAHUNTA; GLASS, 2009). A RM 

também é o exame mais acurado para identificar doenças subjacentes, como a 

siringohidromielia (BAGLEY; GAVIN; HOLMES, 2009; WESTWORTH; STURGES, 

2010; DEWEY; MARINO; LOUGHIN, 2013; ARIAS; MARINHO, 2015b), sendo 

considerada a modalidade de imagem ideal para cães com SAA que apresentem 

sinais clínicos de doença encefálica (CERDA-GONZALEZ; DEWEY, 2010; 

WESTWORTH; STURGES, 2010). 

A RM também demonstrou ser capaz de caracterizar os ligamentos 

estabilizadores da região occipitoatlantoaxial, em um estudo com cadáveres de cães 

de raças pequenas. O estudo permitiu a observação de alterações como o 

espessamento dos ligamentos alares, ausência do ligamento transverso e 

alongamento e irregularidade do ligamento apical (MIDDLETON et al., 2012).  

Nos casos de SAA a RM pode subestimar o grau de deslocamento dos corpos 

vertebrais, se comparado ao exame radiográfico (STALIN et al., 2015). De fato, um 

estudo com onze cães com suspeita de instabilidade vertebral devido a fraturas e 

subluxações, demonstrou que a RM foi eficiente em avaliar a localização e a extensão 
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dos danos aos tecidos moles e da lesão medular, mas em comparação à TC a 

modalidade foi menos sensível e específica na detecção de lesões ósseas 

(JOHNSON et al., 2012). Todavia, nos casos de compressão medular dinâmica e 

dependente da posição da cabeça, o RX pode não evidenciar a instabilidade vertebral. 

Nesses casos, a RM é o exame mais seguro e acurado para avaliar se há compressão 

do cordão medular (BAGLEY; GAVIN; HOLMES, 2009; DEWEY; MARINO; LOUGHIN, 

2013).  

 

 

2.1.6 Tratamento 
 
 

O objetivo do tratamento da SAA consiste na descompressão da medula 

espinhal, através do alinhamento e estabilização da AAA. Terapias conservadoras e 

cirúrgicas têm sido relatadas (GILMORE, 1984; THOMAS; SORJONEN; SIMPSON, 

1991; SHIRES, 2007; AFONSO, 2013) e mesmo em casos de déficits neurológicos 

graves, melhoras significativas foram observadas nas duas modalidades de 

tratamento (HAVIG et al., 2005). 

Desconhece-se a proporção de cães assintomáticos dentre a população de 

raças toy, todavia ressalta-se que a intervenção terapêutica é reservada somente aos 

cães que apresentem sinais clínicos (CERDA-GONZALEZ; DEWEY, 2010). O 

tratamento conservativo e as técnicas cirúrgicas dorsais dependem da formação de 

tecido fibroso para um resultado favorável, enquanto as técnicas cirúrgicas ventrais 

dependem de fusão permanente da AAA para a estabilização em longo prazo 

(BEAVER et al., 2000; HAVIG et al., 2005). 

 

 

2.1.6.1 Tratamento conservativo 

 

 

Inicialmente, descreveu-se que o tratamento médico da SAA teria pouco valor, 

exceto para alívio da dor (GEARY; OLIVER; HOERLEIN, 1967). Porém, ainda que na 

atualidade alguns autores apontem a estabilização cirúrgica como o tratamento de 

eleição, são numerosos os relatos sobre pacientes tratados conservadoramente com 
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taxas de êxito semelhantes ao tratamento cirúrgico (GILMORE, 1984; DENNY; 

GIBBS; WATERMAN, 1988; HAVIG et al., 2005). 

O tratamento conservativo objetiva a formação de tecido fibroso para estabilizar 

a articulação atlantoaxial e evitar a subluxação (ZANI et al., 2015; SLANINA, 2016) e  

está associado à recuperação completa em alguns pacientes (BLEVINS; WATERS, 

1995; HAVIG et al., 2005; DEWEY; MARINO; LOUGHIN, 2013). O método entretanto, 

não permite fusão articular, sustentando o risco de lesão medular contínua ou 

recorrente em longo prazo (CERDA-GONZALEZ; DEWEY, 2010) e recidiva de sinais 

clínicos após o fim da terapia (SHARP; WHEELER, 2005; WESTWORTH; STURGES, 

2010).  

O sucesso da terapia parece estar relacionado à cronicidade dos sintomas 

antes do início do tratamento (DEWEY, 2008; BECKMANN et al., 2010). De fato, o 

estudo mais relevante com pacientes submetidos a tratamento clínico observou que 

os melhores candidatos para a terapia conservativa foram cães com um único 

episódio agudo de déficit neurológico ou dor, com duração inferior a um mês. 

Curiosamente, a gravidade de déficits neurológicos não associou-se à taxa de 

sucesso da terapia (HAVIG et al., 2005), contrariando observações anteriores de que 

o tratamento clínico é indicado apenas em manifestações neurológicas moderadas e 

não progressivas (DENNY; BUTTERWORTH, 2000).   

Pacientes com menos de seis meses de idade devem ser tratados 

conservadoramente, a fim de aguardar o fechamento das fises vertebrais e a completa 

mineralização dos ossos (WESTWORTH; STURGES, 2010), pois a aplicação de 

implantes nos ossos imaturos de cães muito jovens pode não ser bem sucedida pela 

baixa densidade do tecido ósseo (HAVIG et al., 2005).  

As medidas do tratamento conservativo incluem imobilização externa, restrição 

de exercício e confinamento restrito, além de tratamento medicamentoso (THOMAS; 

SORJONEN; SIMPSON, 1991; DENNY; BUTTERWORTH, 2000; MOREAU, 2003; 

HAVIG et al., 2005; DEWEY, 2008). A base primordial do tratamento conservativo 

consiste na imobilização cervical, que tem como principal função a limitação do 

movimento da coluna cervical até a estabilização da AAA por fibrose periarticular 

(GILMORE, 1984). O tempo de imobilização varia de quatro a 15 semanas, com média 

de 8,5 semanas e fatores como anormalidades anatômicas, rigidez da tala e status 

metabólico do cão influenciam nesse intervalo (HAVIG et al., 2005). 
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A imobilização deve conter componente rígido ventral, dorsal ou ambos, 

incorporado à bandagem macia e acolchoada, no formato de colete. A tala deve ser 

realizada com a coluna rígida e estendida, e delimitada ventralmente pelo limite caudal 

da mandíbula até o processo xifóide, e dorsalmente, do aspecto caudal da orbita até 

a última vértebra torácica (HAVIG et al., 2005; JEFFERY, 2010). Imediatamente após 

a imobilização é recomendada a obtenção de imagens radiográficas cervical, para 

avaliar o alinhamento vertebral (HAVIG et al., 2005). 

Os tutores devem ser orientados em relação ao manejo apropriado da 

bandagem, bem como sobre cuidados de enfermagem do paciente. As complicações 

associadas a tala incluem imobilização inadequada e migração da bandagem, úlcera 

de córnea  e complicações dermatológicas, como dermatite úmida e otite externa 

(HAVIG et al., 2005), além de hipertermia e anorexia (PLATT; DA COSTA, 2012). Em 

caso de bandagens muito apertadas também pode haver compressão das vias aéreas 

ou dano venoso, com desenvolvimento de edema de face, especialmente no espaço 

intermandibular (JEFFERY, 1995). Havig e colaboradores (2005) relataram ocorrência 

de complicações associadas com tala cervical em 36,8% dos casos (7 de 19). 

O repouso em gaiola e confinamento restrito é altamente recomendado, 

evitando qualquer atividade que envolva pressão sobre a cabeça (LEBLOND, 2015). 

O uso de anti-inflamatórios no tratamento de lesões da medula espinhal é muito 

frequente na medicina veterinária, contudo, o uso permanece controverso (OLBY, 

2010; LEBLOND, 2015). Em casos de mielopatias compressivas crônicas, a 

prednisona oral em doses anti-inflamatórias aparenta ter efeitos anedóticos de 

melhora dos sinais clínicos, pela melhora do edema da medula espinhal (DEWEY, 

2015). Os anti-inflamatórios não esteroidais, que inibem a ciclooxigenase 2, também 

podem ser empregados para o controle de dor (RUSBRIDGE; JEFFERY, 2008).  

Animais que apresentam dor cervical intensa devem receber terapia 

analgésica, sendo útil a administração por via oral de opióides, como tramadol (2 a 4 

mg/kg q8-12h) (DEWEY; MARINO; LOUGHIN, 2013) ou  butorfanol (0,09 mg/kg q12h) 

(LIN; COOLMAN, 2009). Gabapentina e pregabalina são drogas que bloqueiam os 

canais de cálcio, usadas de maneira eficaz como agentes antinociceptivos, que 

podem ser empregadas para tratar dores neuropáticas (RUSBRIDGE; JEFFERY, 

2008; DEWEY, 2015). 
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2.1.6.2 Tratamento cirúrgico 

 

 

A SAA tem sido considerada uma condição cirúrgica desde os primeiros relatos 

(GEARY; OLIVER; HOERLEIN, 1967). Supõe-se que a maioria dos cães com SAA 

são candidatos à cirurgia pela apresentação de déficits neurológicos significativos na 

maioria das vezes (LEBLOND, 2015), no entanto, não há dados suficientes na 

veterinária ou na medicina humana para formular um critério objetivo sobre quais 

pacientes se beneficiariam da estabilização cirúrgica (DEWEY; MARINO; LOUGHIN, 

2013; LEBLOND, 2015).  

Em comparação ao tratamento médico, a cirurgia demonstrou ser eficaz por 

reduzir a possibilidade de recidiva (BECKMANN et al., 2010) e em geral, é indicada 

nos casos de progressão da doença, a despeito do tratamento clinico adequado, 

episódios recorrentes de dor cervical (MOREAU, 2003; DEWEY; MARINO; LOUGHIN, 

2013) ou em pacientes com sinais clínicos que perduram por mais de um mês (HAVIG 

et al., 2005).  

Inicialmente foi citada a descompressão dorsal como uma forma adicional de 

aliviar a medula (GEARY; OLIVER; HOERLEIN, 1967), todavia hoje sabe-se que o 

alinhamento e a estabilização da AAA é o suficiente para descompressão medular 

(SORJONEN; SHIRES, 1981). O objetivo da estabilização cirúrgica é, portanto, a 

permanente redução e estabilização da AAA (SORJONEN; SHIRES, 1981; STAINKI; 

GARCIA; SILVA, 1999).  

Atualmente, as taxas de sucesso das diversas técnicas cirúrgicas descritas 

variam de 61% a 91% (HAVIG et al., 2005), e são divididas de acordo com o acesso 

cirúrgico, sendo possível a estabilização dorsal ou ventral (DENNY; BUTTERWORTH, 

2000; DEWEY, 2015). Atualmente existe um consenso de preferência pelas técnicas 

ventrais, por melhores resultados biomecânicos e por permitir fusão óssea (DENNY; 

BUTTERWORTH, 2000; LEBLOND, 2015). Um estudo biomecânico comparou a 

rigidez entre estabilização dorsal e uma construção cimentada ventral e observou que 

a segunda foi significantemente superior em restringir o movimento de ventro e 

dorsoflexão (KOPF, 2013).  

Independente da técnica, a dificuldade de aplicação de implantes vertebrais em 

cães miniaturas de forma segura continua caracterizando-se como um limitante na 

escolha cirúrgica (DENNY; BUTTERWORTH, 2000). Os desafios da estabilização da 
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AAA incluem o pequeno tamanho e imaturidade da maioria dos pacientes, CSI 

reduzido e a proximidade com estruturas vitais (FORTERRE et al., 2012). Durante o 

procedimento cirúrgico é necessário atenção para a mínima movimentação de cabeça 

e pescoço durante o posicionamento do paciente, uma vez que sob anestesia o 

mecanismo de proteção pelo tônus muscular é anulado (ROUSE, 1979; SHARP; 

WHEELER, 2005; CERDA-GONZALEZ; DEWEY, 2010). Lesões iatrogênicas do 

tronco cerebral também podem ser observadas durante a correção cirúrgica da SAA  

(PLESSAS; VOLK, 2014). 

Independentemente da técnica adotada, é recomendado o uso de colete de 

imobilização no pós-operatório, para o suporte da cabeça, evitando a flexão do 

pescoço e, consequentemente, pressões sobre a área operada (STAINKI; GARCIA; 

SILVA, 1999). 

 

 

2.1.6.2.1 Técnicas de estabilização dorsal 

 

 

Diversas técnicas cirúrgicas de estabilização por abordagem dorsal foram 

descritas. Dentre as vantagens desses procedimentos ressaltam-se o acesso cirúrgico 

seguro, com boa exposição do aspecto dorsal do atlas e áxis (BEAVER et al., 2000), 

e supostamente melhor redução da subluxação (JEFFERY, 1996), além de ser 

considerada mais simples e segura por alguns autores (PUJOL et al., 2010). Postula-

se que algumas dessas técnicas permitam a preservação do movimento fisiológico da 

AAA, o que reduziria o risco de efeito de dominó secundário às técnicas de 

estabilização rígida (PUJOL et al., 2010).  

Em contrapartida, as estabilizações dorsais não permitem aplicação de 

construções rígidas e acesso à superfície articular atlantoaxial, inviabilizando a fusão 

vertebral (BEAVER et al., 2000; LEBLOND, 2015). Por conta disso, a estabilidade em 

longo prazo após procedimentos dorsais é atribuída à formação fibrose, mas não se 

sabe ao certo o quanto de estabilidade esse tecido pode oferecer (BEAVER et al., 

2000; PUJOL et al., 2010). 

Dentre os procedimentos dorsais descritos estão a sutura entre as asas do atlas 

e a espinha do áxis (GEARY; OLIVER; HOERLEIN, 1967), a ligadura entre os 

músculos oblíquos capitis caudal e cranial (SÁNCHEZ-MASIAN et al., 2014), e a 
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passagem de implantes metálicos, não metálicos ou biológicos, através do arco dorsal 

do atlas, no espaço epidural, ancorados ao processo espinhoso do áxis (GEARY; 

OLIVER; HOERLEIN, 1967; CHAMBERS; BETTS; OLIVER, 1977; LE COUTEUR et 

al., 1980; BEAVER et al., 2000). De maneira geral, as técnicas de sutura dorsal 

conferem baixa estabilização (STALIN et al., 2015), aumentando o risco de recidivas 

pós-cirúrgicas (GEARY; OLIVER; HOERLEIN, 1967; STEAD; ANDERSON; 

COUGHLAN, 1993). Ademais, os procedimentos que demandam manipulação do 

espaço epidural para a passagem de implantes pelo canal vertebral correlacionam-se 

com alto risco de apnéia e parada cardiorrespiratória transoperatória (DENNY; GIBBS; 

WATERMAN, 1988). Para reduzir o risco de lesão à medula espinhal, desenvolveu-

se um dispositivo alternativo de estabilização dorsal, denominado banda de tensão de 

Kishigami, que é composto por um gancho atado ao arco dorsal do atlas fixado ao 

processo espinhoso do áxis (STALIN et al., 2015). O dispositivo demonstrou ter 

aplicação fácil e segura (PUJOL et al., 2010).  

Outra técnica dorsal descrita é a aplicação de pinos cruzados entre asa do atlas 

e processo espinhoso do áxis, associados ou não ao cimento ósseo. Esse método é 

considerado mais estável do que as suturas dorsais, contudo, pode haver dificuldade 

em ancorar pinos ao processo espinhoso de C2 pela espessura diminuta, além de 

risco de lesão à raiz do nervo C1 e as artérias e veias vertebrais, durante a dissecção 

das asas do atlas (JEFFERY, 1996; SHARP; WHEELER, 2005). 

 

 

2.1.6.2.2 Técnicas de estabilização ventral 

 

 

As técnicas cirúrgicas de estabilização ventral são amplamente utilizadas no 

tratamento da SAA (DENNY; GIBBS; WATERMAN, 1988; THOMAS; SORJONEN; 

SIMPSON, 1991; SCHULZ; WALDRON; FAHIE, 1997; BEAVER et al., 2000; 

SANDERS et al., 2004), sendo observada uma predileção por essas técnicas nas 

últimas décadas (JESEREVICS et al., 2009). Além da redução da subluxação e da 

aplicação de implantes ventrais (SORJONEN; SHIRES, 1981; DENNY; GIBBS; 

WATERMAN, 1988; BEAVER et al., 2000; PUJOL et al., 2010), a abordagem ventral 

tem a grande vantagem de permitir o acesso a face articular atlantoaxial, para 
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realização de desbridamento da cartilagem e aplicação de enxerto ósseo a fim de 

induzir artrodese e estabilidade permanente (STALIN et al., 2015).  

A remoção da superfície articular entre o atlas e o áxis tem o intuito de acelerar 

o processo de fusão vertebral. Para retirada da superfície articular, é necessário 

exposição da AAA através de incisão da cápsula articular e desbridamento da 

cartilagem até visibilizar osso subcondral (SCHULZ; WALDRON; FAHIE, 1997). Para 

o desbridamento pode ser utilizado broca acoplada à motor de baixa rotação (PLATT; 

CHAMBERS; CROSS, 2004; FESTUGATTO et al., 2013), cureta de Volkmann 

(SCHULZ; WALDRON; FAHIE, 1997), curetas periodontais ou lâmina de bisturi 

(SORJONEN; SHIRES, 1981). 

Independentemente da aplicação de enxerto ósseo, o desbridamento da 

cartilagem induz a proliferação fibrosa periarticular (SORJONEN; SHIRES, 1981). 

Contudo, a premissa de que o uso de enxerto acelera a fusão entre corpos vertebrais 

(SORJONEN; SHIRES, 1981; LORENZ; KORNEGAY, 2006), subsidia a indicação de 

diversos autores de associar a enxertia à estabilização ventral (SORJONEN; SHIRES, 

1981; DENNY; BUTTERWORTH, 2000; PLATT; CHAMBERS; CROSS, 2004; 

DEWEY, 2006; LORENZ; KORNEGAY, 2006; SHORES; TEPPER, 2007; AIKAWA; 

SHIBATA; FUJITA, 2013; OLBY; PLATT, 2013; STALIN et al., 2015). O enxerto mais 

frequentemente usado é o de osso esponjoso autógeno, coletado do trocanter maior 

do úmero (SORJONEN; SHIRES, 1981; DENNY; BUTTERWORTH, 2000; AIKAWA; 

SHIBATA; FUJITA, 2013; STALIN et al., 2015), sendo que o procedimento de coleta 

aumenta o tempo e o trauma cirúrgico, o que pode elevar a morbidade no pós-

operatório (JESEREVICS et al., 2009).  

O acesso cirúrgico da coluna cervical ventral é realizado a partir da incisão 

cirúrgica na linha media, seguido de dissecção romba ao longo da traqueia e laringe 

para permitir a retração lateral dessas estruturas. Após a retração, a exposição dos  

corpos vertebrais é obtida através da elevação do músculo (m.) longo do pescoço 

(DENNY; BUTTERWORTH, 2000; STALIN et al., 2015), tomando o cuidado de não 

lesionar artéria e veia vertebral (SCHULZ; WALDRON; FAHIE, 1997). Para minimizar 

a dissecção necessária, um acesso ventral parassagital modificado foi descrito (Figura 

7), abordando entre o m. esternocefálico direito e o m. esternotiroideo, permitindo 

melhor exposição da AAA e facilitando o posicionamento para colocação de implantes, 

além de proteger estruturas vitais adjacentes pela menor necessidade de dissecação  

(SHORES; TEPPER, 2007). 
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Figura 7 - Acesso ventral modificado para abordagem da articulação atlantoaxial   

 
Fonte: Modificado de (PLATT; DA COSTA, 2012). 
 
Legenda: Acesso proposto por (SHORES; TEPPER, 2007), onde após incisão parassagital à linha 

média ventral, o m. esternocefálico e o esternotiroideo são afastados, expondo o m. longo 
do pescoço, ventralmente. CD, Caudal; CR, Cranial; E, esquerda; D, direita. 

 

Antes da aplicação de implantes o áxis deve ser reposicionado, sendo a 

redução articular anatômica mandatória para um resultado cirúrgico satisfatório 

(SLATTER, 1993). A pequena dimensão das estruturas envolvidas dificulta a correção 

da subluxação, e para a colocação de implantes é necessária a manutenção da 

redução vertebral, a fim de evitar transferência da pressão ao cordão medular (PLATT; 

CHAMBERS; CROSS, 2004). 

Já foi descrito o uso de diversos instrumentais para a redução articular, como 

pequenas pinças de redução, afastadores de Hohmann e curetas de House, que 

precisam ser mantidos manualmente, em movimento tipo alavanca (PLATT; 

CHAMBERS; CROSS, 2004; SANDERS et al., 2004). Todavia, a presença de 

instrumentais cirúrgicos para redução vertebral pode reduzir o campo de visão e de 
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trabalho (FORTERRE et al., 2012). Alternativamente, relatou-se um método de tração 

por fios ortopédicos acoplados a cabeças de parafusos atados ao corpo de C2 

(PLATT; CHAMBERS; CROSS, 2004) e uma técnica de redução indireta por 

hiperdistração longitudinal, posicionando um afastador auto estático no espaço 

intervertebral de C2 e C3 e na junção atlantooccipital cranialmente (FORTERRE et al., 

2012; PIKE; KUMAR; BOUDRIEAU, 2012).  

A estabilização atlantoaxial é um procedimento desafiador, e associado ao fato 

de que os pacientes com SAA são tipicamente pequenos e jovens, tornam esses 

procedimentos ainda mais difíceis (SLANINA, 2016). Existem inúmeras técnicas 

cirúrgicas descritas, com os mais diversos tipos de implantes e configurações 

(CHRISMAN, 1991), mas nenhuma delas é considerada ideal (JESEREVICS et al., 

2009). Dentre os materiais mais frequentemente empregados estão os pinos, 

parafusos e cimento ósseo de polimetilmetacrilato (PMMA) (CHRISMAN, 1991). 

Atualmente, preconiza-se a colocação do maior número de implantes e de maior 

calibre possível, a fim de tentar distribuir a força para uma maior interface de contato 

implante-osso, criando maior braço de momento de força (PLATT; CHAMBERS; 

CROSS, 2004; SLANINA, 2016). 

Em 1981, Sorjonen e Shires descreveram a primeira técnica de artrodese 

ventral por meio de aplicação de fios de Kirschner transarticulares.  Posteriormente, 

propôs-se uma modificação da técnica com o uso de parafusos corticais 

transarticulares, preferencialmente sob o efeito lag (DENNY; BUTTERWORTH, 2000; 

STALIN et al., 2015), técnica essa biomecânicamente mais eficaz, por permitir a 

compressão interfragmentária e diminuir riscos de migração dos implantes, pela 

presença de rosca (PLATT; CHAMBERS; CROSS, 2004; AIKAWA; SHIBATA; 

FUJITA, 2013). 

Os implantes transarticulares (Figura 8) continuam a ser empregados na 

atualidade, isolados ou associados à outras técnicas. A maior dificuldade da técnica 

está no pequeno volume de massa óssea no áxis para ancoragem dos implantes e 

pequena margem de erro para aplicação. Esses fatores podem levar à danos 

vertebrais iatrogênicos, especialmente em cães imaturos com ossos de baixa 

densidade, além de estabilização cirúrgica insuficiente (PLATT; CHAMBERS; 

CROSS, 2004). 

O posicionamento ideal de implantes transarticulares na AAA é desafiador 

devido ao corredor ósseo estreito, com CSI de 3 a 4,5mm de diâmetro em cães 
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miniatura (REVÉS et al., 2013). O primeiro relato a respeito de pinos transarticulares 

descreve a aplicação dos implantes angulados à 29° lateralmente da linha média em 

uma vista dorsal e 21,5° dorsalmente da margem ventral do canal medular 

(SORJONEN; SHIRES, 1981). Todavia, uma outra pesquisa avaliando imagens 

tomográficas descreveu ângulos de inserção divergentes, de 40±1° 

mediolateralmente e 20±1° ventrodorsalmente (REVÉS et al., 2013). Aparentemente 

o CSI pode variar consideravelmente entre indivíduos e a passagem dos implantes 

também depende do alinhamento geral cervical e assimetria vertebral individual 

(REVÉS et al., 2013).  

O primeiro relato de aplicação de construção cimentada, com múltiplos 

implantes envolvidos em PMMA, combinou a aplicação de quatro pinos lisos nos 

corpos de C1 e C2 e dois pinos transarticulares (SCHULZ; WALDRON; FAHIE, 1997). 

Posteriormente, inúmeras variações foram descritas, como o uso de parafusos nos 

corpos de C1 e C2 e pinos transarticulares (PLATT; CHAMBERS; CROSS, 2004), o 

uso isolado de parafusos (KNIPE et al., 2002) ou pinos nos corpos vertebrais 

(BECKMANN et al., 2010), a aplicação de pinos lisos conectados à parafusos e 

cerclagens (SANDERS et al., 2004) e de pinos rosqueados de perfil positivo (AIKAWA; 

SHIBATA; FUJITA, 2013). 

Um estudo biomecânico comparou construções cimentadas com pinos 

bicorticais, pinos monocorticais e parafusos de titânio e observou resultados que 

sugerem que as três construções tinham um nível semelhante de estabilidade entre si 

(HETTLICH et al., 2013). As técnicas baseadas nas construções cimentadas reduzem 

as chances de migração dos implantes e são menos desafiadoras tecnicamente, uma 

vez que o cimento pode ser moldado ao redor dos parafusos ou pinos e adaptados a 

maioria das configurações dos implantes (BEAVER et al., 2000; LEBLOND, 2015). As 

complicações relacionadas ao uso do PMMA incluem lesões térmicas, infecção e 

necrose por pressão (BEAVER et al., 2000).  
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Figura 8 - Técnica cirúrgica de passagem de implantes transarticulares atlantoaxiais 

 

 
 
 

Fonte: (PALMISANO, 2016) e (PLATT; DA COSTA, 2012). 
  
Legenda:  Desenho esquemático, vista ventral. À esquerda, demonstração do ângulo de inserção de 

fios de Kirschner transarticulares. À direita demonstração de aplicação de parafusos 
transarticulares atlantoaxiais. Os implantes devem ser inseridos em direção a face medial 
da incisura alar. CR: cranial; CD: caudal; At: atlas; Ax: áxis. 

 

 

A utilização de placas também já foi descrita, mas em menor frequência 

(STEAD; ANDERSON; COUGHLAN, 1993; DICKOMEIT et al., 2011). Pela anatomia 

irregular da espinha, o retorcimento se faz necessário e representa um fator limitante 

às placas de compressão, que demandam um bom contato placa-osso (LEBLOND, 

2015). A falha precoce da estabilização com perda da redução, pela soltura de 

parafusos e pullout da placa pode levar a consequências neurológicas catastróficas 

(DICKOMEIT et al., 2011). As placas bloqueadas representam uma alternativa, por 

não exigir um modelamento anatômico da placa, além de preservar a vascularização 

periosteal, promover maior estabilidade e menor risco de perda da redução durante a 

colocação do parafuso (BARNHART et al., 2013). Entretanto, a disparidade entre o 

tamanho dos implante e dos pacientes, bem como a peculiaridade dos corredores 

seguros da região AAA, torna muito difícil o uso de placas nessa região em cães 

pequenos (DICKOMEIT et al., 2011; LEBLOND, 2015). 

Para acompanhar a evolução da fusão vertebral frequentemente utiliza-se o 

exame radiográfico simples, entretanto, essa modalidade pode subestimar o grau de 

fusão (FESTUGATTO et al., 2013). Os implantes de metal e PMMA também se 

sobrepõem à AAA o que dificulta a avaliação radiográfica. Alternativamente, a 
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avaliação do sucesso dos pacientes operados pode basear-se na evolução clínica em 

longo prazo (SCHULZ; WALDRON; FAHIE, 1997; AIKAWA; SHIBATA; FUJITA, 2013). 

Revisão cirúrgica pode ser necessária em casos de migração ou soltura de implante, 

perda de redução e estabilidade ou fratura do atlas ou áxis  (BEAVER et al., 2000; 

PLATT; CHAMBERS; CROSS, 2004; STALIN et al., 2015). Descreve-se a ocorrência 

complicações que demandaram re-operação em 8,2% a 19,8% dos casos (HAVIG et 

al., 2005). 

Estima-se que as taxas de mortalidade perioperatória aproximam-se de 30% 

(HAVIG et al., 2005). Pela proximidade aos centros do tronco cerebral que controlam 

as funções cardíaca e respiratória, pode haver morte intraoperatória, dificuldade 

respiratória e edema pulmonar tardio, estando essas complicações relacionadas à 

danos aos centro bulbares (BEAVER et al., 2000; DEWEY, 2015). Descreve-se ainda 

a possibilidade de passagem de implante dentro do canal espinhal levando à lesão 

medular subsequente (SORJONEN; SHIRES, 1981). Outras complicações incluem 

hemorragia, pneumonia aspirativa, paralisia laríngea, (DEWEY, 2015), injúria ou 

necrose traqueal, estenose esofágica (PLATT; CHAMBERS; CROSS, 2004),  e 

síndrome de Horner (SLANINA, 2016).  

Observa-se, portanto, que as altas taxas de mortalidade da cirurgia de SAA 

estão intimamente associadas à nobreza da região operada e ao risco colocação 

inapropriada dos implantes. Na medicina humana, durante a estabilização da AAA, 

são tomadas precauções para evitar a violação do canal vertebral e injúria vascular 

(FU et al., 2013). A preservação da integridade dos forames transversos em seres 

humanos é fundamental, dado que a laceração bilateral das artérias vertebrais pode 

resultar em déficits neurológicos irreversíveis ou em óbito, devido à isquemia do 

cerebelo e tronco cerebral (WRIGHT; LAURYSSEN, 1998). Em cães as 

consequências de laceração da artéria vertebral não foram bem definidas, mas 

aparentam ser inócuas (SLATTER, 1993).  

Por conta dos riscos vasculares, na medicina humana procedimentos cirúrgicos 

da AAA são precedidos por planejamentos pré-operatórios baseados em exames de 

imagem avançados, que definem os corredores seguros para colocação dos implantes 

(FU et al., 2013). Comparativamente, nos pacientes caninos os métodos utilizados 

para planejamento cirúrgico e para assegurar a colocação adequada dos implantes 

cervicais são muito limitados. Há alguma evidência sugerindo que o uso da 

fluoroscopia intraoperatória poderia melhorar significativamente a precisão dos 
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procedimentos, no entanto, sua aplicação pode ser difícil na região cervical devido ao 

posicionamento muito oblíquo dos implantes e uma grande proximidade com o canal 

vertebral (WHEELER; CROSS; RAPOFF, 2002).  

Watine e colaboradores (2006) já ressaltavam em seu estudo que a tentativa 

de colocar implantes pediculares cervicais, sem causar algum grau de lesão da artéria 

vertebral, é provavelmente irrealista e que há variação individual significativa dos 

ângulos de corredores seguros em cães. Isto impediria o uso de valores estabelecidos 

genericamente para determinar o melhor local de colocação dos implantes. Leblond 

(2015) descreveu um novo modelo semiautomático de análise do melhor corredor 

seguro para implantes ventrais na estabilização atlantoaxial, através do uso de um 

software de planejamento cirúrgico baseado em imagens tomográficas. O método 

baseia-se em cálculos matemáticos aplicados sobre estudos geométricos vertebrais, 

e mostrou-se eficaz em determinar os corredores, comparado com as medições 

manuais (LEBLOND, 2015; LEBLOND et al., 2016).  

Estudos que determinaram o CSI de vértebras cervicais demonstraram 

disparidade entre a observação de cada pesquisador (SORJONEN; SHIRES, 1981; 

REVÉS et al., 2013), reforçando a necessidade de planejamento pré-operatório 

individual sempre que possível. Similarmente, mesmo com os novos métodos de 

avaliação de corredores seguros, a colocação precisa dos implantes permanece 

desafiadora. A pesquisa de novas técnicas de planejamento e aplicação de implantes 

na AAA se faz necessária, a fim de alcançar o nível de precisão exigido para cirurgias 

de coluna cervical ventral  (WATINE et al., 2006; LEBLOND, 2015). 

 

 

2.1.7 Prognóstico 
 
 

Os três principais métodos de estabilização cirúrgica demonstraram resultados 

variados ao longo do tempo (HAVIG et al., 2005). Na década de 80, as suturas dorsais 

apresentavam uma taxa de resultados favoráveis de aproximadamente 60% (variando 

de 29 a 75%) (CHAMBERS; BETTS; OLIVER, 1977; DENNY; GIBBS; WATERMAN, 

1988; THOMAS; SORJONEN; SIMPSON, 1991; BEAVER et al., 2000). Em 

comparação, na década de 90, as fixações transarticulares chegavam a taxas de 

sucesso de 71% (variando de 44 a 90%) (DENNY; GIBBS; WATERMAN, 1988; 
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THOMAS; SORJONEN; SIMPSON, 1991; BEAVER et al., 2000; JESEREVICS et al., 

2009). A partir do ano 2000, iniciou-se o emprego das construções cimentadas com 

múltiplos implantes e taxas de sucesso de aproximadamente 87% (SCHULZ; 

WALDRON; FAHIE, 1997; KNIPE et al., 2002; PLATT; CHAMBERS; CROSS, 2004; 

SANDERS et al., 2004; BECKMANN et al., 2010; AIKAWA; SHIBATA; FUJITA, 2013). 

O tratamento conservativo por sua vez, demonstrou uma taxa de sucesso de 62,5% 

(HAVIG et al., 2005).  

Déficits neurológicos residuais ou progressivos já foram relatados em pacientes 

submetidos a tratamento clínico ou cirúrgico (HAVIG et al., 2005). Observa-se uma 

maior incidência de manutenção de déficits neurológicos após procedimentos dorsais 

(44,4% ataxia, 11,1% dor cervical) em comparação aos ventrais (19,4% ataxia, 9,7% 

dor cervical) (BEAVER et al., 2000). A manutenção dos déficits neurológicos, em 

terapias cirúrgicas ou não, pode estar associada a alterações patológicas da medula, 

instabilidade AAA residual ou doença neurológica concomitante. De fato, as 

compressões do cordão espinhal são passíveis de causar desmielinização e injúria 

axonal progressiva, destruição neuronal e malácia, que podem ser permanentes e não 

responsivas às terapias médicas e cirúrgicas (BEAVER et al., 2000; HAVIG et al., 

2005; JEFFERY, 2010; PUJOL et al., 2010).  

O fator prognóstico mais importante para as lesões do cordão espinhal é a 

presença de nocicepção, entretanto na região cervical esse fator tem pouco valor 

clínico, pela relação anatômica da medula com o canal vertebral (BRAUND, 2003; 

JEFFERY, 2010). Outros fatores preditivos para melhora clínica após o tratamento da 

SAA têm sido estudados. Até a presente data, o principal fator preditivo para o sucesso 

do tratamento médico foi o curso prévio da doença. Aparentemente, o início agudo 

dos sinais clínicos com duração inferior à 30 dias sugere melhor prognóstico (BEAVER 

et al., 2000; HAVIG et al., 2005; DEWEY, 2008). A idade do cão no momento de início 

dos sinais clínicos demonstrou ter moderado valor preditivo (BEAVER et al., 2000). 

A severidade dos déficits neurológicos tem demonstrado uma correlação 

moderada com o resultado do tratamento. Alguns autores classificam como reservado 

a ruim o prognóstico dos animais gravemente acometidos, com quadros não 

deambulatórios e opostamente mais favorável em cães que apresentam apenas dor 

cervical e/ou paresia discreta (BEAVER et al., 2000; DENNY; BUTTERWORTH, 2000; 

DEWEY, 2008). Vindo de encontro com essas informações estão as observações de 

Aikawa e colaboradores (2013). Os pesquisadores avaliaram fatores preditivos para a 
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recuperação pós-cirúrgica em um grupo de 49 cães submetidos à estabilização ventral 

e concluíram que somente o grau neurológico foi estatisticamente significativo, 

estando os quadros não ambulatoriais mais associados à recuperação cirúrgica 

incompleta ou ausente.  

Em contrapartida, outros estudos observaram que muitos pacientes com 

déficits neurológicos significativos apresentaram melhora após o tratamento 

(SORJONEN; SHIRES, 1981; PUJOL et al., 2010; SÁNCHEZ-MASIAN et al., 2014). 

Corroborando com essa informação, uma revisão de casos em que foi empregado 

tratamento conservativo não reportou associação entre o grau neurológico inicial e a 

evolução clínica, observando bom resultado em longo prazo em seis dos nove cães 

que foram admitidos inicialmente com tetraparesia não ambulatória (HAVIG et al., 

2005).  

A complicação mais grave e temida associada à cirurgia de AAA é a lesão 

iatrogênica aguda da medula espinhal, secundária à manipulação trans-operatória ou 

a lesão da medula por aplicação inadequada de implantes. Esse quadros podem 

resultar em parada cardiorrmaespiratória e morte imediata ou pós-operatória 

(LEBLOND, 2015).  

Compilando os dados da literatura disponivel, observou-se altos índices de 

mortalidade durante procedimentos cirúrgicos, sendo reportado taxa de mortalidade 

entre 25% quando utilizadas técnicas de sutura dorsal (CHAMBERS; BETTS; 

OLIVER, 1977; DENNY; GIBBS; WATERMAN, 1988; THOMAS; SORJONEN; 

SIMPSON, 1991; BEAVER et al., 2000), 22% com fixação transarticular (DENNY; 

GIBBS; WATERMAN, 1988; THOMAS; SORJONEN; SIMPSON, 1991; BEAVER et 

al., 2000; JESEREVICS et al., 2009) e 10% em construções cimentadas com múltiplos 

implantes (SCHULZ; WALDRON; FAHIE, 1997; KNIPE et al., 2002; PLATT; 

CHAMBERS; CROSS, 2004; SANDERS et al., 2004; BECKMANN et al., 2010; 

AIKAWA; SHIBATA; FUJITA, 2013). Avaliando esses resultados é possivel notar que 

essas taxas são expressivamente maiores que da maioria das cirurgias da coluna 

vertebral, tornando a estabilização da AAA um dos procedimentos neurocirúrgicos 

mais desafiadores da medicina veterinária (LEBLOND, 2015). 
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2.2 PROTOTIPAGEM RÁPIDA 

 

 

Por definição, denomina-se protótipo um objeto precursor de um dispositivo ou 

de uma máquina. Desde o início da era industrial, os protótipos tiveram importante 

papel no processo de fabricação e comercialização de diferentes produtos, sendo uma 

parte essencial do manufaturamento, muitas vezes necessário para avaliar a forma, 

encaixes e funcionalidade de um projeto preterido, ou para demonstração do produto 

final (PHAM; GAULT, 1998; WEBB, 2000).  

Anteriormente, grande parte dos protótipos eram feitos à mão por artesãos, 

demandando semanas ou meses para o seu desenvolvimento (PHAM; GAULT, 1998). 

No início de 1980, uma mudança drástica no desenvolvimento de protótipos foi 

impulsionada com o surgimento dos sistemas de desenho tridimensional (3D), com 

fabricação auxiliada por computador (tradução do inglês de computer-aided design 

[CAD]). A tecnologia provida pela informatização em manufaturamento de protótipos 

em um curto período de tempo é considerada um dos maiores avanços da era 

moderna. Essa nova tecnologia é denominada Prototipagem Rápida (PR), nome em 

referência ao tempo curto de produção, quando comparado aos métodos remotos de 

manufaturamento de protótipos (KUIPERS VON LANDE et al., 2012; MALIK et al., 

2015).  

Inicialmente desenvolvido pela indústria automotiva americana, a evolução dos 

recursos computacionais tornou possível a produção rápida de componentes físicos, 

sem a necessidade de usinagem (UPCRAFT; FLETCHER, 2003). Ao longo da década 

de 80, os sistemas comerciais de PR começaram a aparecer nos Estados Unidos, 

com posterior desenvolvimento de sistemas alternativos em todo o mundo, 

notadamente no Japão, Alemanha, Rússia, China e Israel (UPCRAFT; FLETCHER, 

2003). Nas últimas décadas a PR se expandiu amplamente na indústria de manufatura 

e produção industrial. As inúmeras inovações na área permitiram a redução do ciclo 

de desenvolvimento e dos custos de produção, aumentou o nível de precisão de 

objetos impressos e a disponibilidade de materiais para impressão (WEBB, 2000; 

RANDAZZO et al., 2016).  

Atualmente, utiliza o termo PR genericamente para uma série de tecnologias 

que permitem a fabricação de modelos sem a necessidade de usinagem 

convencional. As técnicas de PR consistem na transformação de um modelo 
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tridimensional, obtido a partir de design computadorizado, em um objeto físico, em 

poucas horas e com mínima necessidade de intervenção humana (PHAM; GAULT, 

1998; UPCRAFT; FLETCHER, 2003; KUIPERS VON LANDE et al., 2012; MALIK et 

al., 2015). As técnicas PR, portanto, dependem de softwares que convertem dados de 

design computadorizado (CAD) e estratificam o objeto virtual, “fatiando” 

eletronicamente o modelo em fatias de dados bidimensionais (2D). Essas camadas 

são processadas sequencialmente, gerando um objeto físico através do empilhamento 

e aderência das mesmas, do topo à base (WEBB, 2000; VOLPATO, 2007).  

Grosseiramente, as tecnologias de PR podem ser divididas entre os processos 

que envolvem a adição de material e os que envolvem a remoção, sendo o segundo 

menos aplicado (PHAM; GAULT, 1998). Os processos aditivos de impressão 

tridimensional, de deposição em camadas, são também chamados de manufatura 

aditiva e consistem em acréscimo de algum material, camada por camada, para 

criação de objetos em 3D (POPESCU; LAPTOIU, 2016; HESPEL, 2018). Os métodos 

podem utilizar matéria prima líquida, sólida ou em pó, e originar modelos de uma 

grande variedade de materiais, como plástico, papel, metal e madeira (BIBB; 

WINDER, 2010). A vantagem da construção em camadas é que permite a criação de 

formas complexas, além de construção de estruturas internas, peças dentro de peças 

e paredes muito finas (COOPER, 2001). 

Um dos primeiros processos desenvolvidos, ainda amplamente utilizado, é a 

estereolitografia (SLA), em que é utilizado resina ou acrílico fotopolímero líquido 

contidos em um tanque. O material líquido se solidifica a partir da incidência de um 

laser ultravioleta, em uma superfície que desce a cada camada completa, para dar 

início a fabricação a outra camada acima das camadas prontas. Após a finalização do 

modelo, a superfície com o objeto é elevada e o material líquido não exposto ao laser 

é drenado. Por fim o modelo é curado em um forno ultravioleta, para alcançar a rigidez 

adequada (MCGURK et al., 1997; KAMRANI; NASR, 2005; CHAO et al., 2017). 

Outro processo de impressão 3D semelhante é a sinterização seletiva a laser 

(SLS) que constrói matéria a partir de pó, através de um laser de CO2 digitalmente 

direcionado, que causa o derretimento e união do pó (MCGURK et al., 1997; 

KAMRANI; NASR, 2005; CHAO et al., 2017). Os substratos nesses casos podem ser 

plásticos, metais, vidro ou ceramica e não é necessário curar em forno ultravioleta 

após a finalização (MCGURK et al., 1997). 
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Entre as tecnologias de matérias sólidas, ressalta-se também a FDM, sigla em 

inglês para modelagem por fusão e deposição (Fused Deposition Modeling) 

(VOLPATO, 2007; RANDAZZO et al., 2016; CHAO et al., 2017), sendo essas 

impressoras mais difundidas e acessíveis para o uso informal (HESPEL, 2018). Os 

materiais empregados nessa modalidade são polímeros plásticos sólidos, 

comercializados comumente em forma de filamento. O plástico sólido é fundido ao 

passar por um bocal aquecido na cabeça da impressora e estruído semilíquido sob 

uma plataforma de impressão, em locais predefinidos. O material depositado esfria e 

se solidifica, aderindo-se a camada anterior, e a deposição progressiva de camada 

sobre camada da origem ao objeto tridimensional (VOLPATO, 2007; RANDAZZO et 

al., 2016; CHAO et al., 2017).  

Na FDM modelos complexos são criados através da impressão de estruturas 

de suporte adicionais dentro ou ao redor do objeto planejado, que são removidos 

quando finalizada a impressão (MARRO; BANDUKWALA; MAK, 2016; MARTELLI et 

al., 2016; CHAO et al., 2017), etapa denominada pós-processamento (COOPER, 

2001). Os materiais mais comumente usados na FDM são os termoplásticos, como 

acrilonitrila, butadieno e estireno (ABS) e o poli (ácido lático) (PLA), mesmo material 

usado na produção de copos plásticos (MCGURK et al., 1997; CHAO et al., 2017).  

Comparativamente as impressoras de SLS têm a vantagem de permitir a 

utilização de uma ampla gama de materiais, sendo alguns deles aprovados para uso 

biomédico, mas as de FDM são mais disponíveis, mais fáceis de usar e de manter 

(HESPEL, 2018) e podem ser usadas em ambiente doméstico (COOPER, 2001). 

Essas maquinas permitem a construção de modelos dentro de horas, com materiais 

de baixo custo, mínimo desperdício de matéria prima, além de demandar métodos de 

pós-processamento relativamente simples (CHUA; LEONG; LIM, 2003) 

Da perspectiva econômica, as impressoras tridimensionais são encontradas 

por uma variedade de preço, sendo os modelos de FDM muito menos dispendiosos 

do que os de SLS (COOPER, 2001). Em contrapartida, apesar da FDM ser menos 

dispendiosa e complexa, quando comparado a SLA e a SLS (CHAO, 2017), os 

modelos criados apresentam menor detalhamento (MARRO; BANDUKWALA; MAK, 

2016) e precisão e acurácia reduzida (CHUA; LEONG; LIM, 2003; VOLPATO, 2007). 

O material utilizado ainda tem a desvantagem de deformações imprevisíveis, isso 

porque com o processo de extrusão seguido de resfriamento rápido, é comum haver 

encolhimento e distorções, e essas falhas geralmente difíceis de prever, embora com 
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experiência os usuários podem compensar estes defeitos ajustando os parâmetros de 

processo da máquina (CHUA; LEONG; LIM, 2003). 

 

 

2.2.1 Aplicações na área da saúde  

 

 

Em meados da década de 90, o trabalho mútuo entre engenheiros e médicos 

expandiu a aplicação da PR para as áreas médicas e biomédicas (WEBB, 2000; 

COELHO; CARVALHO, 2002). Observa-se grande aplicabilidade nas áreas da saúde 

devido à capacidade da impressão 3D em produzir modelos, dispositivos e implantes 

individualizados, capazes de melhorar o cuidado com o paciente (RANDAZZO et al., 

2016). Em comparação à outras áreas, o impacto da PR na medicina ainda é 

proporcionalmente pequeno. Contudo, há muita pesquisa em curso, refletindo o 

grande potencial de crescimento dessa tecnologia (CHEN et al., 2016). 

A utilização de tecnologias gráficas a fim de visualizar, analisar e reproduzir o 

corpo humano tornou-se crucial para a área médica. Os dados bidimensionais 

gerados por sistemas de imagem médicos, como TC e RM muitas vezes não são 

suficientemente abrangentes para os cirurgiões analisar as condições de seus 

pacientes de maneira prática (KAMRANI; NASR, 2005). A impressão 3D é uma 

modalidade revolucionária por permitir personalização e criação de formas complexas 

com precisão (KAYE et al., 2016; RANDAZZO et al., 2016), convertendo com  

facilidade imagens médicas em projetos CAD (KAYE et al., 2016). 

O termo biomodelo é amplamente utilizado para descrever os protótipos usados 

em planejamentos cirúrgicos e outras aplicações médicas. O desenvolvimento desses 

protótipos baseia-se nas técnicas de prototipagem rápida e diagnóstico por imagem, 

e depende da integração das especialidade biomédicas, informática e engenharia 

(VOLPATO, 2007).  

O primeiro passo para obtenção de um biomodelo em 3D é a realização de 

exame de imagem de alta precisão da região de interesse, para obtenção de dados 

volumétricos a serem transferidos para algum software de criação de protótipos 

(COELHO; CARVALHO, 2002; MALIK et al., 2015). Dentre os métodos de aquisição 

de imagens, a TC é a modalidade preferencial, mas outros tipos, como ultrassom, RM 

ou até mesmo fotografia especializada, podem ser utilizados (JACOBS; LIN, 2017). O 
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processo de aquisição de imagens é de extrema importância, uma vez que imagens 

de baixa resolução podem resultar na discrepância entre o modelo gerado e anatomia 

real. A escolha da espessura da fatia dependem da complexidade da anatomia em 

questão (MARRO; BANDUKWALA; MAK, 2016). Cortes tomográficos com a 

espessura de 2 mm são adequados para a criação de modelos 3D (HOPPER et al., 

1996), contudo fatias mais finas, como de 0,65 a 1 mm, podem fornecer modelos mais 

detalhados e precisos (HESPEL, 2018). 

As imagens obtidas são salvas em formato DICOM (Digital Imaging and 

Communications in Medicine; Comunicação de Imagens Digitais em Medicina), e são 

exportados para um software de segmentação da imagem e realce das áreas de 

interesse. O objetivo dessa etapa é isolar a área de interesse dentro do conjunto de 

dados, baseado na densidade específica e remover qualquer informação indesejada 

ou não anatômica (segmentação) (COELHO; CARVALHO, 2002; MALIK et al., 2015; 

CHEN et al., 2016; MARRO; BANDUKWALA; MAK, 2016). Os programas de 

manipulação de dados DICOM que já foram utilizados para aplicações médicas 

incluem Mimics Innovation Suite1, Geomagic Studio2 e ScanIP3, e também programas 

open-source, como InVesalius4 e Meshlab5 (HESPEL; WILHITE; HUDSON, 2014; 

HESPEL, 2018). 

Uma vez concluída a segmentação, extrai-se os dados volumétricos, 

convertendo os dados em uma malha de milhares de facetas triangulares, que resulta 

em uma superfície mais lisa, mas bastante similar á imagem original. Finalmente, os 

dados são salvos em um arquivo reconhecido pelo software da impressora 3D, sendo 

a extensão *.stl a mais usada (WEBB, 2000; MARRO; BANDUKWALA; MAK, 2016).  

O terceiro passo é opcional e envolve processamento adicional do arquivo *.stl. 

Com auxílio de programas de modelamento tridimensional, tipo CAD, o arquivo em 

malha pode ser modificado, ou outros objetos complementares podem ser criados, 

como guias cirúrgicos e até mesmo implantes (HESPEL; WILHITE; HUDSON, 2014; 

HESPEL, 2018). 

                                                   
1 Materialise, Plymouth, Michigan, Estados Unidos. 
2 Raindrop Geomagic. Research Triangle Park, Carolina do Norte, Estados Unidos. 
3 Simpleware, Ashburn, Virginia, Estados Unidos. 
4 Versão 3.0. Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva. Campinas, Brasil. Disponível em 

<https://www.cti.gov.br/invesalius> Acesso em 18 de jun de 2017. 
5 Disponível em < http://www.meshlab.net > Acesso em 14 de jan de 2018. 
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Depois de prontos os arquivos *.stl são importados para um software que fatia 

o objeto em várias camadas e cria um código para impressão 3D. A escolha do tipo 

de impressão depende da aplicação pretendida. Alguns fatores a considerar na 

escolha de uma impressora são: custo, precisão, velocidade e material de impressão 

disponível (MARRO; BANDUKWALA; MAK, 2016). Na atualidade existem empresas 

especializadas em impressão tridimensional, que oferecem os serviços de criação, 

impressão e envio dos modelos, mediante o pagamento (HESPEL, 2018). 

Até recentemente, a SLA tem sido considerada o padrão ouro na manufatura 

aditiva médica (KRUSE et al., 2010; SOON et al., 2016). Esse método tem alta 

precisão e pode produzir grandes partes anatômicas. No entanto, é relativamente 

mais trabalhoso e caro por causa do alto custo de manutenção da máquina e dos 

materiais utilizados (KRUSE et al., 2010). É possível a utilização de máquinas de FDM 

de baixo custo em diversas aplicações médicas (GIBSON, 2005; BIBB; EGGBEER; 

PATERSON, 2016), mas os modelos impressos são susceptíveis de ter qualidade 

inferior aos construídos nos equipamentos de padrão profissional/industrial, sendo 

necessário atenção quanto à precisão, qualidade e propriedades dos materiais. Para 

a construção de biomodelos a FDM é bastante adequada, criando peças com precisão 

dimensional e acabamento da superfície razoável. Os modelos são rígidos e podem 

suportar manipulação repetida, que os torna ideais para o ensino (BIBB; EGGBEER; 

PATERSON, 2016). 

O custo pode representar uma barreira na aplicação dessas tecnologias, 

todavia, a PR atualmente representa a melhor e mais simples solução para produção 

de protótipos com geometrias altamente complexas, como é exigido no campo da 

medicina, utilizando materiais que mantêm suas propriedades após a esterilização 

(MARTELLI et al., 2016; POPESCU; LAPTOIU, 2016). O custo mais acessível da 

modalidade de impressão 3D por FDM pode torná-la mais aplicável na produção de 

biomodelos (SOON et al., 2016). 

Após a impressão é necessário realizar limpeza, acabamento e, quando 

oportuno, a esterilização para uso intraoperatório (KRUSE et al., 2010; MARTELLI et 

al., 2016). Esse pós-processamento dos modelos visa alisar superfícies ásperas e 

remover qualquer excesso de material e o grau de pós-processamento necessário 

depende do tipo e qualidade da impressora 3D e dos materiais utilizados (MARRO; 

BANDUKWALA; MAK, 2016). Os modelos feitos pela FDP se prestam bem à limpeza 

e esterilização e alguns materiais têm uso médico aprovado. No entanto, pode ser 
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difícil a remoção dos materiais de suporte, especialmente em cavidades internas, 

frequentemente encontradas em modelos anatômicos. Algumas impressoras são 

capazes de imprimir essas estruturas de suporte com material solúvel, o que torna a 

remoção muito mais fácil (BIBB; EGGBEER; PATERSON, 2016). 

Em caso de necessidade de esterilização deve atentar-se ao material usado 

para impressão do objeto. O PLA é um material biodegradável e biocompatível com 

aplicações generalizadas nos campos médicos e não-médicos, mas com temperatura 

de transição vítrea de 55°C não é resistente a altas temperaturas, portanto 

inadequado para esterilização em autoclave (TAN; LING; DINESH, 2015; MARTELLI 

et al., 2016). Todavia, é possível realizar esterilização de PLA por gás plasma de 

peróxido de hidrogênio ou óxido de etileno, sem causar quaisquer alterações 

significativas às suas propriedades biomecânicas (TAN; LING; DINESH, 2015). 

Os biomodelos são utilizados com vários objetivos, tais. Como ensino, 

confecção de modelos anatômicos personalizados e implantes protéticos, auxílio 

diagnóstico, tratamento personalizado, planejamento cirúrgico e facilitação da 

comunicação entre profissional e paciente (VOLPATO, 2007; TACK et al., 2016). 

Sendo assim, esses modelos encontram aplicação em vários momentos, incluindo o 

periodo pré-operatorio, com modelos para fins de estudo, planejamento, treinamento 

e simulação de cirurgias complexas, e no transoperatório com dispositivos 

customizados, de uso temporário ou empregados como próteses e implantes de 

maneira definitiva (MARRO; BANDUKWALA; MAK, 2016; RANDAZZO et al., 2016). 

Já foi descrita a aplicação da tecnologia nas mais diversas subespecialidades, 

sendo mais frequente o emprego na área de cirurgia, nos procedimentos 

maxilofaciais, neurocirurgicos, ortopédicos, plástica e reconstrutivos, cardiotorácicos 

e abdominais (KRUSE et al., 2010; BAUERMEISTER; ZURIARRAIN; NEWMAN, 

2015; VLACHOPOULOS et al., 2015; KAYE et al., 2016; SIMPFENDÖRFER et al., 

2016; SOON et al., 2016; CHAO et al., 2017; DE MUINCK KEIZER et al., 2017; 

JACOBS; LIN, 2017).  

Uma revisão sistemática da PR no campo médico evidenciou que a maioria das 

publicações do tema tratam sobre guias cirúrgicos (60%) e modelos para 

planejamento cirúrgico (38,7%), dentre os diversos domínios cirúrgicos. A ortopedia 

teve a maior representativade, com 45,18%, incluindo aplicações em cirurgia de 

joelho, quadril, ombro e mão. Cirurgia maxilo-facial também é bem representada, com 

24,12% das publicações, seguido por cirurgia craniana e cirurgia da coluna vertebral, 
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representando 12,72 e 7,46%, respectivamente. Os autores observaram também que 

houve aumento progressivo do número dessas publicações, sugerindo crescente 

interesse do setor médico em tecnologias de impressão 3D (TACK et al., 2016).  

O planejamento cirúrgico auxiliado pela tecnologia de PR visa projetar, simular 

e otimizar o ato cirúrgico (CHEN et al., 2016). Em casos de intervenção operatória de 

regiões anatômicas complexas, observa-se que o estudo pré-operatório de 

reconstruções 3D proporciona melhor desempenho cirúrgico (SIMPFENDÖRFER et 

al., 2016; SOON et al., 2016), uma vez que a interação física com modelos 3D permite 

um planejamento mais preciso e melhora a compreensão da morfologia do local a ser 

operado, que pode estar significativamente alterada em condições patológicas 

(KRUSE et al., 2010). Como resultado, observa-se redução do tempo cirúrgico e 

anestésico, que pode estar relacionado a menor uso de analgésicos, diminuição do 

risco de infecção e, possivelmente, redução do uso de antibióticos (MARTELLI et al., 

2016; TACK et al., 2016). 

A capacidade de visibilizar estruturas críticas antes de uma operação complexa 

permite ao cirurgião a oportunidade de familiarizar-se com a abordagem, melhorar a 

compreensão das particularidade de cada paciente e prever problemas antes da 

cirurgia, o que pode diminuir a taxa de complicação e prover melhores resultados 

médicos (BAUERMEISTER; ZURIARRAIN; NEWMAN, 2015; MARRO; 

BANDUKWALA; MAK, 2016; MARTELLI et al., 2016; POPESCU; LAPTOIU, 2016). 

Modelos anatômicos também podem ajudar estudantes, residentes e médicos a 

aprimorar seus conhecimentos (KAYE et al., 2016; TACK et al., 2016) e facilitar a 

compreensão do paciente, acerca de sua doença e dos tratamentos propostos (TACK 

et al., 2016). 

Os avanços médicos e técnicos focam em oferecer soluções para intervenções 

médicas, principalmente com o desenvolvimento de dispositivos adaptados à 

morfologia e necessidades individuais do paciente. Guias cirúrgicos paciente 

específicos fazem parte desta abordagem, sendo desenvolvidos de modo a serem 

exclusivos e de alta biocompatibilidade anatômica. O encaixe perfeito entre o guia e a 

região anatômica acessada evita a movimentação indesejada para perfurações que 

exijam alta precisão (FU et al., 2013). Nesse cenário, os modelos de perfuração têm 

sido cada vez mais desenvolvidos para auxiliar os cirurgiões nos procedimentos 

cirúrgicos (LU et al., 2016). 
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O primeiro relato de desenvolvimento e uso de um GCPE data de 1997, quando 

foi descrito seu uso para aplicação de parafuso pedicular na coluna lombar em 

humanos (POPESCU; LAPTOIU, 2016). Desde então, esses dispositivos vêm sendo 

amplamente estudados e empregados, especialmente graças às vantagens de 

redução do tempo cirúrgico, custo acessível e por permitir intervenções minimamente 

invasivas (SUGAWARA et al., 2013; CHEN et al., 2016; POPESCU; LAPTOIU, 2016).  

A característica mais notável dos  GCPE é a acurácia, que melhora a segurança 

e a precisão das intervenções cirúrgicas (SUGAWARA et al., 2013; CHEN et al., 2016; 

POPESCU; LAPTOIU, 2016), diminuindo as taxas de complicações (WANG et al., 

2016). Neste contexto, o GCPE representa uma alternativa para orientar ações 

cirúrgicas, tais como perfuração, cortes ou alinhamentos de eixo, uma vez que eles 

transferem para um objeto físico as trajetórias planejadas, para preparar ossos ou 

outros tecidos para a implantação e fixação de parafusos, hastes e placas 

(POPESCU; LAPTOIU, 2016). Dessa forma, o uso de GCPE tornou dispensável o uso 

de equipamentos para auxiliar no posicionamento de implantes, como os sistemas de 

navegação computadorizada transoperatória, fluoroscopia e radiologia 

intervencionista, reduzindo custos dos procedimentos cirúrgicos e diminuindo a 

exposição de pacientes e cirurgiões à radiação (SUGAWARA et al., 2013; CHEN et 

al., 2016). 

Os guias permitem mais segurança e confiabilidade para a cirurgia, mas o 

desenvolvimento desses modelos exige planejamento e preparação altamente 

eficiente (CHEN et al., 2016). O processo para confecção de GCPE requer 

conhecimento de metodologias computacionais (MARTELLI et al., 2016), devendo ser 

considerado o emprego de equipes multidisciplinares (POPESCU; LAPTOIU, 2016). 

Esses objetos são desenhados baseando-se na tecnologia de engenharia reversa, 

moldados como o negativo das estruturas anatômicas de onde serão acoplados, com 

posterior identificação dos pontos anatômicos que guiam o trajeto de perfuração ideal, 

denominados corredores seguros (POPESCU; LAPTOIU, 2016). O trajeto planejado 

objetiva a aplicação dos implantes na área de maior espessura óssea, sem 

penetração nas corticais adjacentes e com aplicação segura, evitando as estruturas 

nervosas ou vasculares próximas (HU et al., 2016). 

A acurácia do guia tem um papel importante no resultado final, estando a 

precisão da confecção e uso do guia diretamente ligada aos resultados clínicos (TACK 

et al., 2016). Em geral, a precisão da cirurgia guiada por GCPE depende de fatores 
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como a qualidade da imagem utilizada para a confecção, o design do guia, a precisão 

da acoplagem do guia à região operada e os métodos de fabricação e impressão 3D 

(CHEN et al., 2016; TACK et al., 2016). Em um contexto clínico é necessária atenção 

quanto à preparação da superfície do osso, incluindo a remoção completa da 

musculatura e tecido adiposo, sem causar danos à superfície óssea, a fim de 

assegurar o ajuste apropriado do GCPE sobre o osso. Ainda, o molde deve ser capaz 

de ser usado como um guia de broca in situ, não permitindo qualquer movimento entre 

o osso e a peça (LU; ZHANG; WANG, 2012). 

No campo da neurocirurgia, publicações recentes demonstram avanços no uso 

da PR em diversas subespecialidades. Avanços tecnológicos já foram bem 

estabelecidos em áreas como a cirurgia cerebrovascular, neuro-oncológica ou da 

coluna vertebral, no que se remete à manufatura de dispositivos neurocirúrgicos 

(RANDAZZO et al., 2016). Atualmente, guias de perfuração para cirurgia da coluna 

vertebral são os candidatos favoritos para uso da PR no campo médico (POPESCU; 

LAPTOIU, 2016). Isso porque os métodos tradicionais de inserção de implantes 

demandam análise pré-operatória criteriosa e amplo conhecimento dos pontos de 

referência anatômicos para evitar erros durante a colocação (FU et al., 2013; 

RANDAZZO et al., 2016; WANG et al., 2016) e, ainda assim, relata-se alta ocorrência 

de mau posicionamento de implantes aumentando o risco de lesão neurovascular em 

cirurgias de fixação vertebral (LU et al., 2016).  

Na região atlantoaxial, a técnica de colocação de implantes representa um 

desafio notável aos cirurgiões, devido às particularidades anatômicas individuais e 

pouca margem de erro pelo estreito canal ósseo (WANG et al., 2016). Os guias 

cirúrgicos podem traduzir com precisão o planejamento cirúrgico, tornando os 

resultados menos dependentes da experiência do cirurgião (TACK et al., 2016). Jiang 

e colaboradores compararam a aplicação de parafusos pediculares atlantoaxiais com 

e sem uso de GCPE em ensaios clínicos. A TC pós-cirúrgica demonstrou que o grupo 

com o guia apresentou maior precisão na inserção do parafuso, comparando ao grupo 

convencional e menor frequência na utilização de fluoroscopia intraoperatória (JIANG 

et al., 2017). 

A PR também já foi empregada na fabricação de implantes personalizados, nos 

campos da cirurgia craniana, odontologia e cirurgia maxilo-facial, e demonstrou 

reduzir o tempo de cirurgia e melhorar os resultados médicos, por terem maior 

precisão na implantação (TACK et al., 2016). Esses implantes oferecem boas 
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soluções a defeitos ósseos e demandam uso de materiais biocompatíveis (JACOBS; 

LIN, 2017). Contudo, a aplicação clínica de implantes customizados não é tão 

frequente como o uso dos guias cirúrgicos. Aparentemente, é mais desafiador projetar 

e produzir dispositivos implantáveis do que modelos anatômicos ou guias cirúrgicos, 

usados apenas antes ou durante o procedimento cirúrgico (MARTELLI et al., 2016). 

As tecnologias de impressão 3D prometem impactar à reconstrução de lesões 

traumáticas, com o desenvolvimento de prótese facial e de membros. O avanços em 

implantes biológicos e sintéticos também permitirão aspecto mais naturais para o 

paciente (BAUERMEISTER; ZURIARRAIN; NEWMAN, 2015). Futuramente o campo 

de bioimpressão, que integra engenharia tecidual e a impressão 3D poderá permitir a 

produção de enxertos customizados (KAYE et al., 2016). Nessa mesma linha de 

raciocínio, a impressão 3D está sendo investigada como uma fonte potencial de 

reparar ou substituir órgãos defeituosos, como os rins, coração ou pele. Denominada 

bioimpressão, essa modalidade teria potencial para criar órgãos inteiramente novos, 

capazes de realizar as mesmas funções biológicas de um órgão (SCHUBERT; VAN 

LANGEVELD; DONOSO, 2014). 

 

 

2.2.2 Aplicações na medicina veterinária  

 

 

Assim como nas demais áreas da saúde, a medicina veterinária também pode 

se beneficiar da PR no âmbito do ensino e pesquisa. Por exemplo, no estudo da 

anatomia, a prototipagem é uma alternativa menos trabalhosa e onerosa que a 

dissecação clássica, além de permitir a criação de cópias de espécimes raros com a 

preservação do modelo anatômicos original (HESPEL; WILHITE; HUDSON, 2014). 

Foi comprovado por Cone e colaboradores (2017) a possibilidade de confecção de 

réplicas com alta repetibilidade, mesmo em impressoras de uso pessoal. 

Biomodelos desenvolvidos a partir de imagens tomográficas têm sido 

empregados com sucesso no auxílio da correção de deformidades angulares de 

membros, em animais de companhia. Um grande desafio na correção dessas 

deformidades é a determinação exata da natureza e a extensão da alteração 

anatômica. Os métodos mais comumente empregados para planejamento cirúrgico 

costumavam basear-se em medições obtidas por exames radiográficos ortogonais. 
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No entanto, radiografias fornecem apenas dados bidimensionais que podem ser 

imprecisos em casos de alterações complexas, não permitindo a medição exata das 

deformidades no plano frontal e sagital (DISMUKES et al., 2008; CROSSE; WORTH, 

2011). 

A impressão de biomodelos em casos de deformidades angulares permite 

melhor conhecimento da alteração anatômica, planejamento operatório mais preciso 

e ensaio do procedimento cirúrgico. Observa-se claramente um impacto benéfico 

sobre a precisão da cirurgia e resultado clínico, especialmente nos casos complexos. 

Os implantes a serem empregados podem já ser preparados, como o pré-retorcimento 

de uma placa, o que reduziria tempo operatório e correção de deformidade com 

precisão no momento cirúrgico (HARRYSSON et al., 2003; CROSSE; WORTH, 2011).  

Dismukes e pesquisadores (2008) empregaram modelos em tamanho real para 

caracterização e planejamento cirúrgico em um caso de deformidade angular 

antebraquial em um cão, incluindo uma cirurgia corretiva de ensaio. Os pesquisadores 

concluiram que o proceidmento auxiliou no diagnóstico das deformidades e no 

planejamento cirúrgico. Outros autores descrevem ainda a possibilidade de confecção 

de um guia de ostectomia paciente especifico, para uso intraoperatório, para aumentar 

a precisão do corte e melhorar a redução da fratura. Entende-se que os métodos 

descritos são capazes de aumentar consideravelmente o conhecimento da equipe 

médica acerca da morfologia da deformidade, auxiliar a comunicação com o cliente, 

aumentar a precisão cirúrgica e, por conseguinte, diminuir o tempo cirúrgico e 

anestésico (CROSSE; WORTH, 2011). 

Um guia paciente especifico para ostectomia também foi empregado na 

realização de osteotomia corretiva para tratamento de ruptura do ligamento cruzado 

cranial, em um trabalho experimental com réplicas de tíbias de cães, impressas em 

3D. O guia empregado permitiu corte mais acurado e realizado 36% mais rápido do 

que a técnica à mão livre nos biomodelos. O mesmo trabalho produziu e aplicou, com 

sucesso, placas de titânio customizada, para fixação das osteotomias (MARCELLIN-

LITTLE; HARRYSSON; CANSIZOGLU, 2008). 

A PR também foi utilizada para auxílio na confecção de implantes para uma 

artrodese de carpo em um cão de porte gigante (PETAZZONI; NICETTO, 2014) e para 

correção de um defeito em palato de um cão (KUIPERS VON LANDE et al., 2012). 

Em ambos os casos, um modelo tridimensional dos sítios anatômicos foi impresso, 

com base em imagens de TC e serviu como template para a customização das placas. 
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Os biomodelos permitiram a simulação da abordagem cirúrgica, definindo o melhor 

local de implantação e inserção dos parafusos. Dessa forma, ambos os implantes 

foram pré-moldados e aplicados com sucesso, (KUIPERS VON LANDE et al., 2012). 

Em matéria de tratamentos cirúrgicos, a medicina veterinária tem passado por 

evoluções técnicas nas últimas três décadas. Em alguns países, veterinários tem 

realizado, rotineiramente, procedimentos altamente especializados, como próteses 

articulares, neurocirurgias e cirurgias conservadoras de extremidades. Muitos desses 

procedimentos envolvem uso de técnicas de imagem avançada e planejamento 

cirúrgico e, nesse cenário, a modelagem e impressão 3D pode fornecer soluções 

terapêuticas individualizadas e personalizadas (HARRYSSON; MARCELLIN-LITTLE; 

HORN, 2015). 

A criação de implantes personalizados tem sido pesquisada e aplicada com 

sucesso e pode representar a solução para problemas estruturais importantes que 

careciam de soluções definitivas (HARRYSSON; MARCELLIN-LITTLE; HORN, 2015). 

Os implantes tradicionalmente disponíveis apresentam um design genérico, que nem 

sempre é capaz de atender a ampla gama de condições e porte dos pacientes 

veterinários, que apresentam grandes variações conformacionais e de tamanho 

dentro das espécies, em comparação aos pacientes humanos (HARRYSSON; 

MARCELLIN-LITTLE; HORN, 2015; BRAY et al., 2017). 

A biomodelagem tem se mostrado capaz de suprir as necessidades de 

pacientes que perdem segmentos ósseos ou extremidades de membros, em casos de 

trauma, agenesia ou neoplasias (HARRYSSON; MARCELLIN-LITTLE; HORN, 2015; 

BRAY et al., 2017) e já foi empregada para produção de prótese total de joelho, após 

perda óssea (LISKA et al., 2007). A manufatura aditiva pode também ser usada para 

fabricar implantes destinados a substituir porções da mandíbula, maxilar ou defeitos 

do crânio ou do palato, como em casos de fístula oronasal (ZHOU et al., 2014a; 

HARRYSSON; MARCELLIN-LITTLE; HORN, 2015; BRAY et al., 2017). 

Bray e colaboradores (2017) relataram 12 casos de cães que receberam 

endoproteses customizadas em cirurgias conservadoras de função em casos de 

câncer em mandíbula, rádio e tíbia. A impressão 3D permitiu a confeção de implantes 

em titânio para regiões anatômicas de geometrias complexas e específicas, extraídas 

de estudos tomográficos, bem como a confeção em termoplástico, de guias de corte 

para auxílio nos procedimentos cirúrgicos. O emprego das endoproteses permitiu a 
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manutenção da função nesses pacientes, com rápido restabelecimento clínico e 

baixas taxas de complicação (BRAY, 2017). 

Um estudo com cadáveres de cães desenvolveu e fabricou próteses 

osteointegradas para tratamento de animais amputados. A forma do implante foi 

desenhada a partir da extração de dados tomográficos da anatômica óssea, para se 

adequar à cavidade óssea endosteal. A impressão 3D foi realizada inicialmente em 

FDM, para verificação da interface implante-osso e, posteriormente, as próteses foram 

fabricadas em titânio, por manufatura aditiva de fabricação à laser. Os implantes 

paciente específicos nesses casos demonstraram-se úteis por permitir adaptação à 

variação individual na geometria do canal medular, o que otimiza o ajuste do implante 

e diminui a necessidade de remoção de tecido ósseo durante a cirurgia, evitando 

danos mecânicos e diminuindo o período de reabilitação para os amputados 

(DEVASCONCELLOS et al., 2012). 

Um trabalho experimental também demonstrou a possibilidade de reconstrução 

de defeitos mandibulares em cães, através da construção de uma placa de titânio, por 

técnicas de PR, para fixação de enxertos corticais autógenos, alcançando ótimos 

resultados funcionais e estéticos (ZHOU et al., 2014b).  

A versatilidade da bioimpressão permite a confecção de implantes dos mais 

diversos materiais, além dos metais. Na engenharia de tecidos e biomateriais, a PR 

vem encontrando aplicabilidade na criação de materiais alternativos para os enxertos 

biológicos. Até mesmo na medicina veterinária a impressão 3D demonstrou ser capaz 

de produzir osso sintético customizado. Descreve-se um caso em que foi impresso, à 

baixa temperatura, um cage de biocerâmica customizado, para utilização em um 

procedimento de avanço da tiberosidade tibial, para tratamento da ruptura do 

ligamento cruzado cranial. Nesse caso em específico, a peça foi implantada em um 

cão e demonstrou alta biocompatibilidade e osteocondutividade, validando assim o 

método como uma ferramenta para impressão tridimensional de substitutos ósseos 

(CASTILHO et al., 2014). 

Existem poucos estudos publicados acerca da aplicação da PR na 

neurocirurgia veterinária, porém, seguindo a tendência da medicina humana, 

pesquisas recentes começaram a desenvolver a biomodelagem paciente específica 

para aplicações neurológicas (HESPEL; WILHITE; HUDSON, 2014; OXLEY; BEHR, 

2016; HAMILTON-BENNETT; OXLEY; BEHR, 2017; HESPEL, 2018). 
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Mesmo na medicina veterinária, já foram observadas vantagens do uso de 

protótipos, que incluem o auxílio na formação de cirurgiões veterinários e na 

otimização do planejamento cirúrgico. O aprimoramento da prática cirúrgica e a 

determinação de pontos de referência anatômico, se mostrou capaz de reduzir 

significativamente o tempo cirúrgico, sendo especialmente útil em casos de 

neurocirurgias complexas, como a correção de fraturas vertebrais, anormalidades 

congênitas e instabilidades atlantoaxiais (HESPEL; WILHITE; HUDSON, 2014; 

HESPEL, 2018).  

Um exemplo prático dessa aplicação foi um modelo tridimensional utilizado por 

neurocirurgiões para o planejamento pré-cirúrgico de estabilização de SAA em um 

yorkshire terrier. Com o biomodelo foi possível o treino e aperfeiçoamento do 

procedimento cirúrgico. Os autores ainda realizaram a pré-moldagem das placas e 

determinaram o comprimento e o local ideal para inserção dos parafusos, 

maximizando a porção de osso contemplada e evitando a violação do canal medular 

(HESPEL; WILHITE; HUDSON, 2014; HESPEL, 2018).  

A aplicação de GCPE em cirurgias da coluna cervical tem tido sua aplicação 

estudada. Amplamente aceitos na cirurgia humana, eles conferem um maior grau de 

precisão e segurança para colocação de implantes (HAMILTON-BENNETT; OXLEY; 

BEHR, 2017). Oxley e colaboradores (2016) descreveram o caso de um cão de porte 

médio com fratura cominutiva do processo odontóide e leve subluxação atlantoaxial, 

em um cão, em que se realizou a confecção de um guia de perfuração para inserção 

de parafusos pediculares bicorticais. O guia foi modelado de forma a se encaixar na 

superfície ventral de C2 e, após impressão, foi esterilizado por óxido de etileno e 

utilizado durante o procedimento cirúrgico. Além dos dois parafusos de C2, o paciente 

recebeu mais dois parafusos inseridos de maneira tradicional em C1, com implantes 

envolvidos em PMMA, como uma construção cimentada. Os autores ressaltam que o 

guia permitiu colocação rápida, segura e precisa dos parafusos  nos pedículos, 

aumentando a resistência da osteossíntese e reduzindo o tempo cirúrgico e 

morbidade (OXLEY; BEHR, 2016). 

Também já existem pesquisas em curso sobre a confecção de guias cirúrgicos 

customizados, para auxílio da aplicação de implantes em cirurgias de SAA. Hespel 

(2018) descreve a confecção de dois guias desenvolvidos com a metodologia 

semelhante ao relato anterior, confeccionados individualmente para C1 e C2, a fim de 
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se encaixar no aspecto ventral dessas vertebras, permitindo a aplicação de pinos que 

posteriormente seriam unidos com PMMA. 

Em cães, a colocação de parafusos pediculares à mão livre não é 

recomendada. Para sobrepujar essas limitações, guias paciente específicos foram 

desenvolvidos e empregados clinicamente para a inserção de 32 parafusos 

pediculares bicorticais em vértebras cervicais de cães. A prototipagem desses guias 

baseou-se em modelos virtuais de cada vértebra isolada, criados por base em 

imagens tomográficas, que permitiu o planejamento preciso do diâmetro e da trajetória 

de cada parafuso. Foram então criados GCPE para encaixe na superfície ventral do 

corpo vertebral. Após impressos em resina fotopolimerizável biocompatível, os guias 

foram autoclavados e utilizados no período transcirúrgico. Antes dos procedimentos 

serem realizados, os guias foram testados em modelos impressos das vértebras, o 

que aprimorou a prática cirúrgica e permitiu a medição prévia do comprimento dos 

parafusos. Nenhum dos 32 parafusos pediculares aplicados causou violação crítica 

de cortical, demonstrando a alta acuidade dos guias (HAMILTON-BENNETT; OXLEY; 

BEHR, 2017). 

A bioimpressão de implantes metálicos para utilização na coluna vertebral 

ainda não foi descrita. No entanto, pela complexa conformação dessas regiões, 

implantes personalizados certamente seriam bem recebidos e talvez tornem-se 

disponíveis num futuro próximo, especialmente aqueles destinados a procedimentos 

complexos, como a substituição de discos intervertebrais e corpectomias vertebrais 

(HARRYSSON; MARCELLIN-LITTLE; HORN, 2015). 

Aplicações neuro-oncológicas para as impressões também começam a ser 

empregadas na medicina veterinária. Através da associação de imagens de RM e TC 

foram criados modelos para planejamento de biópsia ou remoção cirúrgica de 

neoplasias encefálicas. Os modelos permitiram o delineamento dos locais anatômicos 

de referência para craniotomia, ensaio pré-cirúrgico do procedimento e a idealização 

de implantes para oclusão do defeito da calota craniana posteriormente (HESPEL; 

WILHITE; HUDSON, 2014; HESPEL, 2018). 

De maneira semelhante, modelos de crânios foram impressos para casos de 

osteocondrossarcoma multilobar e osteomielite do crânio, sendo úteis para determinar 

a extensão da doença, avaliar a viabilidade da abordagem cirúrgica e para moldagem 

prévia de uma malha metálica para cobrir o defeito do crânio (HESPEL, 2018). 
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Os modelos 3D e a PR também abriram novas possibilidades para o 

planejamento cirúrgico e tratamento de animais selvagens e exóticos. O manejo 

desses pacientes tornou-se uma tarefa habitual para médicos veterinários, mas devido 

a grandes variações anatômicas e necessidade de pouca manipulação para evitar o 

estresse, é necessário execução de tratamentos no mais alto padrão e em menor 

período tempo (FREITAS et al., 2007). 

O uso de modelos tridimensionais e biomodelos abre novas possibilidades para 

o planejamento cirúrgico e para o tratamento de animais selvagens, bem como para 

a pesquisa e o melhor entendimento da anatomia desses pacientes. Como visto no 

caso do uso da PR no planejamento cirúrgico de uma maloclusão com desvio de 

mandíbula em uma raposa-do-campo (FREITAS et al., 2007) e no estudo do cadáver 

de um orangotango apresentando deformidade espinhal (NAIQUE et al., 2003). Nesse 

segundo caso, através de estudos tomográficos e da impressão de um biomodelo 

plástico da coluna foi possível o exame anatômico detalhado, que deu origem ao 

primeiro relato de caso de escoliose em um orangotango. As características 

observadas nesta coluna sugerem que a postura ereta é importante fator na 

morfologia da escoliose idiopática humana, dando a esse estudo relevância até 

mesmo para estudo da fisiopatogênia da escoliose em seres humanos. 

Ademais, já foi descrito o uso da manufatura aditiva para criação de próteses 

para a correção de lesão de casco de um jabuti-piranga e de bico em exemplares de 

tucano de bico verde, papagaio do mangue e ganso doméstico. Nesses casos o 

planejamento e a modelagem foram realizados através da fotogrametria dos animais 

ou de moldes das regiões acometidas. Essa técnica consiste na obtenção de 

informações dos objetos físicos através de processos de gravação, medição e 

interpretação de imagens fotográficas. O uso das próteses nos casos descritos 

demonstraram bons resultados inicias, restaurando funções estéticas e fisiológicas, 

sendo considerado uma alternativa factível pra emprego nos animais das mais 

diferentes espécies (DIAS et al., 2016; FECCHIO et al., 2016; MORAES et al., 2016; 

RABELLO et al., 2016). 

De maneira semelhante, já foi descrito o caso de uma águia resgatada após 

um ferimento balístico, que por uma lesão da porção superior do bico não era capaz 

de se alimentar. Através de um molde escaneado a laser, foi possível a criação 

tridimensional e a impressão de um bico protético de um polímero baseado em náilon, 

permitindo que o animal voltasse a se alimentar normalmente (GUARDIAN, 2012). 
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Avaliando os dados disponíveis atualmente é possível observar que a PR no 

setor biomédico tem aumentado progressivamente nas últimas décadas, no entanto, 

proporcionalmente ainda há pouco emprego na medicina veterinária (FREITAS et al., 

2010; HESPEL; WILHITE; HUDSON, 2014). Ainda que a PR já tenha provado ser uma 

solução inovadora, o seu emprego só é possível com a integração de métodos de 

imagens avançadas, manipulação gráfica e técnicas de impressão 3D (FREITAS et 

al., 2010). Conjectura-se que os biomodelos, guias e implantes personalizados ainda 

não são usados rotineiramente em animais de companhia devido ao alto custo e aos 

desafios técnicos envolvidos na sua concepção e construção (MARCELLIN-LITTLE; 

HARRYSSON; CANSIZOGLU, 2008). 

Acredita-se que essas limitações sejam sobrepujadas pela maior 

disponibilidade dos métodos de aquisição volumétrica (HESPEL; WILHITE; HUDSON, 

2014), o emprego de  equipes multidisciplinares para desenvolvimento de pesquisas 

(FREITAS et al., 2010) e com o desenvolvimento e popularização de softwares de 

interface menos complexas (MARCELLIN-LITTLE; HARRYSSON; CANSIZOGLU, 

2008). Em suma, a impressão 3D promete ser uma poderosa ferramenta para a 

medicina veterinária, aprimorando planejamentos cirúrgicos, métodos de ensino e 

pesquisa e permitindo melhor comunicação com o cliente (HESPEL; WILHITE; 

HUDSON, 2014).  
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo desenvolver e analisar a acurácia de um 

guia cirúrgico paciente-especifico, para aplicação de pinos transarticulares 

atlantoaxiais em cães miniaturas. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Comparar a precisão da técnica cirúrgica com guia cirúrgico paciente-especifico 

em relação ao método convencional de aplicação de implantes transarticulares 

atlantoaxiais; 

• Comprovar a possibilidade de determinação individual dos corredores seguros 

ideais da articulação atlantoaxial a partir de computação gráfica; 

• Avaliar a acuidade do método de modelagem por fusão e deposição para 

confecção de guia cirúrgico paciente-especifico para neurocirurgia veterinária; 

• Avaliar através de imagens tomográficas a frequência de violação do canal medular 

e forame transverso após aplicação de implantes transarticulares atlantoaxiais 
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4. JUSTIFICATIVA 
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4 JUSTIFICATIVA 
 
 

Os sinais clínicos da SAA são variáveis, contudo, é frequente observar grave 

acometimento da marcha, podendo eventualmente culminar em tetraparesia não 

ambulatória (CHRISMAN, 1991; BRAUND, 2003; DEWEY, 2008), além de dor cervical 

em até 60% dos pacientes acometidos (STIGEN et al., 2013), justificando assim a 

necessidade de tratamento. E ainda que haja a possibilidade de terapias 

conservativas, a ausência de resposta ao tratamento clínico torna necessário 

intervenções cirúrgicas (AFONSO, 2013). Todavia, os procedimentos de estabilização 

de corpos vertebrais são desafiadores pela nobreza da região em questão. As 

particularidades anatômicas da AAA, incluindo o CSI reduzido, conferem pouca 

margem de erro na aplicação de implantes (FORTERRE et al., 2012; WANG et al., 

2016). Aliado a isso, os pacientes acometidos pela SAA são tipicamente pequenos e 

jovens, o que torna esses procedimentos ainda mais complexos  (CHRISMAN, 1991; 

DEWEY, 2008; SLANINA, 2016).  

A mais grave complicação relacionada a cirurgia de SAA é a lesão iatrogênica 

aguda da medula espinhal, que pode culminar em parada cardiorrespiratória e morte 

imediata ou pós-operatória. Esse evento decorre da manipulação durante a cirurgia 

ou por lesão iatrogenica, causada pela passagem inadequada de implantes pelo 

parenquima medular (SORJONEN; SHIRES, 1981; LEBLOND, 2015). A taxa de 

mortalidade durante a fixação transarticular da AAA varia de 5% (PLESSAS; VOLK, 

2014) á 22% (DENNY; GIBBS; WATERMAN, 1988; THOMAS; SORJONEN; 

SIMPSON, 1991; BEAVER et al., 2000; JESEREVICS et al., 2009), índice muito mais 

expressivo do que a maioria das outras cirurgias da coluna vertebral em cães, o que 

evidencia a cirurgia de SAA como um dos procedimentos neurocirúrgicos mais 

arriscados (LEBLOND, 2015). 

Ressalta-se que a acurácia na aplicação de implantes vertebrais é fundamental 

para evitar danos às estruturas nobres adjacentes (SUGAWARA et al., 2013). 

Atualmente, o método utilizado para passagem de implantes transarticulares na AAA 

baseia-se em pontos de referência anatômicos (SORJONEN; SHIRES, 1981; REVÉS 

et al., 2013). Entretanto, já foi descrito que o CSI pode variar consideravelmente entre 

indivíduos (REVÉS et al., 2013), sendo questionável o uso de métodos empíricos e 

justificando a necessidade de planejamento pré-operatório individual (SUGAWARA et 
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al., 2013). Sendo assim, se faz necessária a pesquisa de novas técnicas para 

planejamento e aplicação de implantes na AAA, a fim de alcançar o nível de precisão 

exigido (WATINE et al., 2006; LEBLOND, 2015). 

A tecnologia de PR vem revolucionando a pesquisa nas áreas médicas e 

biomédicas e sua aplicação na medicina veterinária deve ser investigada e aprimorada 

(HESPEL; WILHITE; HUDSON, 2014). No cenário da neurocirurgia destacam-se os  

GCPE, que permitem grande acurácia nas intervenções cirúrgicas, aumentando a 

segurança e a precisão dos procedimentos (SUGAWARA et al., 2013; CHEN et al., 

2016; POPESCU; LAPTOIU, 2016) e diminuindo as taxas de complicações 

relacionadas às perfurações corticais (WANG et al., 2016) e tornando os resultados 

menos dependentes da experiência do cirurgião (TACK et al., 2016). 
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5. HIPÓTESES 
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5 HIPÓTESES 
 

 
• Há alto risco de violação do canal vertebral e do forame transverso durante a 

passagem de implantes transarticulares atlantoaxiais em cães miniaturas; 

• O uso de um guia cirúrgico paciente-específico para aplicação de pinos 

transarticulares tem segurança semelhante á técnica convencional, com a 

passagem guiada por referencias anatômicas.  
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6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 
 

 



85 
 

6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 
 
• O uso de cadáveres não simula perfeitamente a cirurgia in vivo; 

• A utilização de cães sem instabilidade da articulação atlantoaxial confere um 

viés de delineamento do trabalho apresentado. 
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7. MATERIAIS E MÉTODOS 
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7 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

7.1 REVISÃO PRELIMINAR DE LITERATURA 

 
 

Antes do início do estudo realizou-se ampla pesquisa da bibliografia disponível, 

a fim de identificar os artigos disponíveis sobre a articulação AAA canina, a SAA e 

sobre a aplicação da PR nas áreas médicas e na medicina veterinária. Para tanto 

foram utilizadas as plataformas on-line de busca PubMed, Google Acadêmico, Web of 

Science e Scopus. Os documentos identificados foram analisados e quando 

pertinentes, as referências citadas também foram revistas. 

 

 

7.2 ASPECTOS ÉTICOS E DE BIOSSEGURANÇA 

 

 

O estudo foi executado de acordo com os princípios éticos de experimentação 

animal, sob conhecimento e aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais da 

FMVZ-USP (Protocolo 2756040716). 

 

 

7.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

7.3.1 Espécimes e Grupos experimentais 
 

 

Foram selecionados 16 animais, da espécie canina, provenientes do Hospital 

Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo, que vieram à óbito por condições não relacionadas ao estudo. Como critério 

de inclusão padronizou-se o uso de cadáveres de cães esqueléticamente maduros 

(acima de 12 meses de idade) e de porte miniatura (peso máximo de 6Kg). Não houve 

preterição quanto ao sexo ou raça desses espécimes. O critério de não inclusão foi a 
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presença de qualquer anormalidade anatômica na região cervical, desde articulação 

atlantooccipal até a quarta vértebra cervical. A confirmação da ausência de lesões foi 

obtida através de realização do exame tomográfico prévio a intervenção cirúrgica, 

realizado em todos espécimes incluídos no estudo.  

Após reunir todos os espécimes, os dados dos mesmos foram compilados em 

planilha no programa MS Excel® e os cães foram divididos em dois grupos 

experimentais, cada um composto por oito cadáveres. A inclusão dentro dos grupos 

foi feita de maneira randomizada, através da função =Aleatorioentre do mesmo 

programa computacional. Após a divisão, os grupos foram tratados como Grupo A - 

GCPE (GrA) e Grupo B - Controle (GrB), sendo os indivíduos distribuídos 

aleatoriamente dentro dos grupos e identificados por ordem de inclusão, nomeando-

os de acordo com um número de um a oito seguido pela letra A ou B, de acordo com 

o grupo sorteado. Assim sendo, compôs-se os seguintes grupos: 

• Grupo A – GCPE (GrA): espécimes submetidos ao procedimento operatório 

com o uso do guia cirúrgico prototipado 

• Grupo B - Controle (GrB): espécimes submetidos ao procedimento operatório 

convencional, sem o uso do guia cirúrgico prototipado 

Os dados dos animais incluídos e a distribuição entre os grupos estão dispostos 

no Quadro 1. 

 

 

7.3.2 Ambientes de experimentação 
 

 

Os procedimentos cirúrgicos foram realizados no Laboratório de Biomecânica 

do Laboratório de Ortopedia e Traumatologia Comparada do Departamento de 

Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo.  

Os exames de tomografia computadorizada foram realizados no Hospital 

Veterinário Animal Care Ipiranga. 
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Quadro 1-  Dados clínicos dos cães incluídos no estudo, dispostos de maneira randomizada entre os 

dois grupos experimentais 

GrA 
Animal Raça Sexo Idade Peso (Kg) 

1A Spitz alemão F N/I 4,55 

2A Yorkshire terrier M 10a 3,05 

3A Poodle F 17a 1,85 

4A Yorkshire terrier M N/I 2,30 

5A Pinscher F 1a4m 2,15 

6A Poodle F 16a 3,15 

7A Pinscher F 14a 4,75 

8A Poodle F 18a 2,30 

Média±DP 12,7±6,2 3,01±1,1 

GrB 
Animal Raça Sexo Idade Peso (Kg) 

1B Dachshund M 8a 5,1 

2B Yorkshire terrier F 9a 5,35 

3B Poodle M 12a 3,1 

4B Maltês M 16a 3,9 

5B Papillon M 1a3m 3,25 

6B Pinscher F N/I 1,8 

7B Maltês F N/I 2,9 

8B Lhasa apso F 11a 4,65 

Média±DP 9,5±4,9 3,76±1,2 
 
Fonte: (MONTEIRO, B.F, 2017). 
  
Notas:  GrA: grupo A; GrB: grupo B; Kg: quilogramas; N/I: não informado (pacientes adultos); F: fêmea; 

M: macho; a: anos; m: meses; DP: desvio padrão. 
 

 

7.3.3 Preparação dos espécimes 
 
 

Após o óbito os cadáveres foram acondicionados em sacos plásticos e 

mantidos sob congelamento à temperatura de -20ºC, procedimento tomado com 

intuito de não alterar as propriedades físicas dos ossos e ligamentos. Após a 
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randomização os cadáveres foram identificados, de acordo com o grupo e o número 

sorteado. 

No dia anterior à realização da tomografia pré-cirúrgica os animais foram 

descongelados e mantidos refrigerados a 4°C até a aquisição das imagens 

tomográficas, que foram realizadas no prazo máximo de 24 horas após o 

descongelamento. Após o exame, os pacientes eram novamente acondicionados em 

sacos plásticos e mantidos sob congelamento a -20ºC, para então serem 

descongeladas à temperatura ambiente no dia dos procedimentos cirúrgicos.  

Para a realização das cirurgias foi feita tricotomia ampla, em todo segmento 

ventrolateral da região cervical, desde o centro da superfície ventral da mandíbula até 

a região caudal ao manúbrio. Para o procedimento cirúrgico os cães foram 

posicionados em calha, em decúbito dorsal, com o pescoço em hiperextensão, 

retilinizado através de acolchoamento com compressas de pano e com os membros 

hiperextendidos caudalmente.  

Para viabilizar o transporte para a realização do exame tomográfico pós-

cirúrgico, os cães foram fixados com fitilho a uma superfície rígida (peça de policloreto 

de vinila - PVC), sendo atados pela cabeça (passagem do fitilho caudal aos dentes 

caninos inferiores), região cervical caudal e tórax na altura da inserção dos membros 

(Figura 9).  

 

 

7.3.4 Exame de tomografia computadorizada  
 
 

Todos os cães incluídos no estudo foram submetidos a exame de TC antes e 

depois dos procedimentos cirúrgicos, realizado em um aparelho Toshiba Alexion AIDR 

3D 32 canais6. Para a TC pré-cirúrgica os animais foram posicionados na mesa do 

aparelho em decúbito dorsal, em calha, com membros torácicos estendidos 

caudalmente e cabeça em extensão, com apoio na região cervical dorsal, a fim de 

manter a coluna cervical alinhada. Os limites para a varredura foram a porção rostral 

das bulas timpânicas, cranialmente, e a quinta vértebra cervical, caudalmente. Após 

o scout para determinação do correto posicionamento dos espécimes, com 

                                                   
6 Toshiba Medical Systems Corporation, Tóquio, Japão 
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alinhamento da coluna cervical, foram obtidas imagens ponderadas com espessura 

da fatia de 0,5 mm, a 120 kV e 120 mA. O tempo total de aquisição de imagens de 

cada cão foi de aproximadamente 3 minutos. As imagens foram armazenadas em 

DVD-R, no formato DICOM e posteriormente avaliadas no software gratuito RadiAnt 

DICOM Viewer® 7, quanto à integridade do segmento do esqueleto axial em estudo, 

pelos cortes axial, coronal e sagital e também pela reconstrução em 3D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:  Uso de fitilho e atadura elástica para fixação de um dos espécimes à superfície rígida para 

viabilizar o transporte para a realização do exame tomográfico. 
 A: vista ventral; B: vista cranial; C: vista lateral direita. 
 
                                                   
7 Versão 4.0.3. Medixant. Posnânia, Polônia. Disponível em < http://www.radiantviewer.com/> Acesso 
em 18 de jun de 2017. 
  

Figura 9 -  Método de fixação dos espécimes a superfície de PVC para transporte após o procedimento 
cirúrgico 

A B 

C 



92 
 

Imagens tomográficas foram novamente obtidas após as cirurgias. Para esse 

segundo exame manteve-se o posicionamento adotado durante o procedimento 

cirúrgico, uma vez que os espécimes se encontravam fixados em calha de PVC. A 

metodologia do exame seguiu o mesmo padrão dos exames prévios e as imagens 

foram armazenadas em DVD-R, no formato DICOM. 

 
 

7.3.5 Construção dos guias cirúrgicos paciente-específicos 
 
 

Para chegar ao modelo final do guia empregado no estudo foi necessária a 

criação e teste de diversos modelos (Figura 10), em um projeto piloto prévio. Durante 

o projeto piloto observou-se que a base do guia, que ficaria em contato com a 

superfície vertebral, deveria ser o maior possível, pois essa configuração conferia 

mais estabilidade no momento das perfurações. A escolha de acoplar um cabo ao 

guia também foi feita a partir das experimentações piloto, pela observação de que o 

tamanho diminuto do GCPE dificultava seu posicionamento e fixação durante a 

passagem dos pinos. 

A escolha do diâmetro dos orifícios para passagem dos pinos através do GCPE 

também se baseou em observações do projeto piloto. Inicialmente foram construídos 

cilindros tridimensionais de 1,6mm, similar ao diâmetro dos pinos a serem aplicados. 

Esses cilindros criavam orifícios pequenos, o que elevava o risco de colapso do 

filamento estruído durante a impressão 3D, evento esse que obliterava os túneis e 

impedia a passagem dos implantes pelo CGPE. Além disso, com as primeiras 

gerações de guias criados foi observado que a mensuração pelo programa Blender® 

não era completamente precisa. Para contornar essas limitações e encontrar o 

diâmetro de orifício que mais se aproximasse ao ideal e diminuir os riscos de erros na 

impressão, foi criado um gabarito tridimensional perfurado com cilindros de quatro 

diâmetros diferentes, sendo o primeiro similar ao diâmetro do pino e os demais mais 

espessos progressivamente (Figura 11). Esse gabarito foi impresso em 3D e os 

orifícios foram testados com um pino liso de 1,4mm, a fim de encontrar o diâmetro 

mais ajustado, todavia sem colapso do orifício no molde impresso. A partir desse 

passo escolheu-se um cilindro padrão, que foi replicado na modelagem dos guias 

cirúrgicos de todos os espécimes do GrA.  
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Figura 10 - Gerações de guias cirúrgicos prototipados desenvolvidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda: Progressão das gerações de guias criados para o projeto piloto. Vista lateral esquerda 

(acima) e cranioventral (abaixo). Observar a evolução do tamanho e formato dos modelos, 
sendo o último modelo a direita a geração escolhida, com maior base de contato com a 
superfície vertebral ventral. 

 

Figura 11 -  Confecção de gabarito tridimensional para determinação do diâmetro de perfuração 
desejado 

 

Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:  Confecção de forma retangular com sobreposição de quatro cilindros diâmetros 

progressivamente maiores (a esquerda), com aplicação de modificador boleana, operação 
diferença para criação dos orifícios (a direita). 

 

 

Os passos seguintes descrevem a construção do modelo de GCPE escolhido 

e foram aplicados para todos os espécimes do GrA. 
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7.3.5.1 Criação de modelos tridimensionais  

 
 

Os arquivos em formato DICOM das TC pré-cirúrgicas foram importados para 

o software gratuito InVesalius® para reconstrução das imagens, renderização de 

volume e criação de arquivo em malha (Figura 12), no formato *.stl, para criação dos 

modelos em 3D. Foi utilizado uma ferramenta do software que permitiu a criação de 

uma máscara com reconhecimento automático dos valores do limiar de interesse, 

separando assim o tecido ósseo dos tecidos moles e criando uma superfície 3D 

apenas com os dados DICOM de importância para o estudo. Essa máscara ainda 

incluía algumas regiões cartilaginosas e de tecidos moles que atrapalhariam a 

manipulação da superfície 3D. Para correção desse evento foi utilizado outra 

ferramenta do programa, que consistia na configuração da superfície 3D criada, 

através da criação de outra máscara com separação da maior superfície.  

 

 

7.3.5.2 Modelagem 3D da coluna  

 

 

O arquivo *.stl criado foi importado para o software gratuito Blender® 8, para a 

modelagem 3D da coluna. Através da conversão da malha em uma imagem 

tridimensional, as informações do segmento ósseo obtido pela TC tornavam-se 

passíveis de edição. As áreas de interesse da coluna foram isoladas, a partir da 

exclusão do crânio e das vertebras mais distais, mantendo apenas região de côndilos 

do occipital, C1, C2 e parte de C3 (Figura 13). Essa exclusão foi realizada com uso 

do modificador boleana, que permite a redução de um objeto em relação a sua 

sobreposição com outra, através da operação diferença. Uma vez excluído todos os 

vértices da malha de áreas que não eram de interesse, o modelo 3D da coluna era 

salvo como arquivo do Blender® (*.blend) e exportado como um novo arquivo em 

malha (*.stl).  

 

 

                                                   
8  Versão 2.78c. Blender Foundation– Amsterdan, Holanda. Disponível em <https://www.blender.org/> 
Acesso em 18 de jun de 2017.  
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Figura 12 - Captura de tela do programa InVesalius® para transformação dos arquivos DICOM em 
arquivo em malha do espécime 1A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:  A: imagens em DICOM importadas para o programa para criação de superfície 

tridimensional (imagem no quadrado inferior a direita) através da seleção de interesse da 
região óssea; B: aplicação de ferramenta para seleção de maior superfície; C: criação de 
arquivo em malha (*.stl) através da exportação da superfície criada. 

 

A 

B 

C 
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Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:  A: Modelo tridimensional criado no programa após a importação do arquivo *.stl criado 

anteriormente; B: aplicação de modificador boleana para exclusão de áreas não desejadas, 
incluindo crânio e vértebras caudais à C3, mantendo área de interesse para o projeto, que 
incluía toda extensão de C1 e C2. 

 
 
7.3.5.3 Determinação dos corredores seguros ideais 

 

 

A partir da modelagem em 3D da coluna, o software Blender® foi utilizado para 

determinar o trajeto ideal de aplicação dos implantes, denominados corredores 

seguros ideias. A fim de auxiliar o correto posicionamento dos corredores seguros, em 

espécime criou-se dois modelos tridimensionais adicionais de coluna. Um desses 

modelos passava pelo modificador retopo, que consiste na simplificação da malha da 

escultura digital (Figura 14). Essa manobra teve por objetivo permitir a melhor 

visualização do objeto em wireframe (visualização simplificada, somente das linhas 

de construção que demarcam os limites da volumetria do modelo tridimensional). O 

segundo modelo adicional da coluna era feito a partir da secção da porção dorsal do 

plano horizontal do modelo (Figura 15), com o modificador boleana, operação 

diferença. Essa modelagem permitiu a visualização do canal vertebral para analisar 

possíveis penetrações do canal durante a determinação do CSI. 

A 

B 

Figura 13 –  Seleção das áreas de interesse do modelo de coluna criado tridimensionalmente, através 
do programa Blender® 
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Figura 14 - Demonstração gráfica da simplificação da malha da escultura digital através da aplicação 
do modificador retopo no software Blender® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:  Visualização do objeto em modelo tridimensional (acima) e em wireframe (abaixo), antes 

(A) e depois (B) da aplicação do modificador retopo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:  Modelo criado com o modificador boleana aplicando a operação diferença, em vista (A) 

dorsal, (B) obliqua e (C) lateral esquerda. 
 

 

A B 

A C B 

Figura 15 -  Modelo tridimensional criado a partir da secção da porção dorsal do plano horizontal pelo 
software Blender® 
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Os corredores seguros ideais foram determinados a partir da colocação de 

objetos cilíndricos, de diâmetro predeterminado, conforme descrito anteriormente, que 

tinham comprimento longo suficiente para atravessar o ponto alvo de entrada e saída 

com excedente na extremidade da face ventral, para posterior perfuração do guia 

cirúrgico e criação dos orifícios para entrada dos pinos.  

A principio, o ponto alvo de entrada e saída dos cilindros seguiu orientações de 

trabalhos anteriores (SORJONEN; SHIRES, 1981; REVÉS et al., 2013), sendo o 

posicionamento iniciado pela entrada do cilindro no áxis, tendo como referência a linha 

ventromediana do corpo de C2, tangenciando a extremidade cranial da crista ventral, 

orientado médio-lateralmente pelo ponto mais profundo da fossa medial. O cilindro era 

posicionado no sentido caudal para cranial e medial para lateral, direcionando a saída 

na região medial da incisura alar, medial a abertura craniana do forame transverso, 

transpassando a inserção da asa do atlas. Após esse direcionamento, a vista era 

modificada para o plano lateral, onde o cilindro era inclinado dorsalmente na sua 

extremidade cranial.  

Para cada coluna modelada foram posicionados dois cilindros, um direito e um 

esquerdo. O ajuste de cada um deles foi feito de forma independente, sendo o 

contralateral mantido em visibilidade restrita, de forma que o local de aplicação de um 

não influenciasse no posicionamento do outro. Após o posicionamento dos cilindros, 

de acordo com as recomendações genéricas de entrada e saída descritas, era feita a 

verificação e ajuste do CSI, para que cada cilindro ocupasse a área de maior 

espessura óssea possível, tanto em áxis quanto em atlas, sem violar as corticais, e 

preservando a integridade do forame transverso e do canal medular. Para essa etapa 

foram utilizadas as três modelagens da coluna 3D (Figura 16) e em todos os 

espécimes foram necessários inúmeros ajustes até o posicionamento ideal (Figura 

17). 

Um terceiro cilindro, do mesmo diâmetro, foi posicionado paralelamente ao 

canal vertebral, na região cranial da linha ventromediana do corpo do áxis, com seu 

trajeto levemente inclinado cranialmente (Figura 18).  Esse objeto determinou o ponto 

de fixação do guia cirúrgico no corpo do áxis no momento da realização da cirurgia.  
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Figura 16 -  Avaliação do posicionamento dos cilindros utilizando as três modelagens tridimensionais 
da coluna, para determinação dos corredores seguros ideais esquerdo e direito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:  A: Vista craniocaudal do modelo tridimensional padrão; B: vista dorsal em modelo 

tridimensional seccionado; C: vista dorsal em modo de visualização wireframe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:  Posicionamento de cilindros baseado no local de maior espessura óssea possível em C1 e 

C2, evitando a violação de corticais ou dos forames transversos e canal vertebral. Vista 
ventral (A), dorsal (B) e lateroventral obliquada (C). 

 
 

 
 

A B C 

Figura 17 –  Posicionamento de cilindros para determinação dos corredores seguros ideais a direita 
e a esquerda 

A 

B C 
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Figura 18 - Posicionamento do cilindro para determinar ponto de perfuração para fixação do guia ao 
corpo do áxis 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda: Vista craniocaudal (A) e lateral oblíqua (B). 
 

 

7.3.5.4 Confecção do guia cirúrgico paciente-específico 

 

 

Para construção do guia cirúrgico foi utilizado o software Blender®, com 

desenvolvimento guiado pelo modelo 3D da coluna e cilindros indicadores de 

corredores seguros, seguindo-se três etapas. Inicialmente um objeto cubiforme era 

criado e modelado para contemplar a face ventral do corpo vertebral do áxis, de 

acordo com os limites da lâmina ventral, de forma paciente especifica (Figura 19). Na 

lateral os limites foram a inserção dos processos transversos, caudalmente o fim da 

crista ventral e cranialmente foi posicionado imediatamente caudal ao processo 

articular cranial do áxis.  

Além de modelado nas laterais, o objeto foi posicionado de modo a sobrepor o 

corpo do áxis. Foi então aplicado o modificador boleana, com a operação diferença 

para moldagem, de modo a criar uma superfície inversa da lâmina ventral, 

contemplando as nuances anatômicas da superfície vertebral, permitindo um ajuste 

tipo “chave e fechadura”, evitando sobreposição em segmentos adjacentes (Figura 

20). O excedente do objeto que transpassava a superfície de interesse (superfície 

vertebral ventral) foi excluído. 

A segunda etapa foi a perfuração desse objeto retangular pré-moldado, nos 

trajetos previamente estudados, através do uso do modificador boleana, com a 

A 

B 
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operação diferença, em relação aos cilindros sobrepostos (Figura 21). Por fim foi 

construído um outro cilindro, de maior diâmetro (4mm), posicionado sobre a face 

oposta moldada do retângulo e unido à forma através do modificador boleana, com a 

operação união, para confecção de um cabo para auxiliar durante a cirurgia (Figura 

22). O arquivo foi salvo em extensão *.blend e exportado como*.stl. 

 

 

7.3.5.5 Impressão 3D 

 

 

Posterior à construção dos guias e das colunas tridimensionais, procedeu-se a 

PR, através da tecnologia de FDM. Para tanto, os arquivos *.stl foram importados para 

o software de impressão Simplify3D® 9 (Figura 23), com configuração de impressão em 

alta qualidade. 

A impressão foi feita de maneira individual, em uma impressora 3D10 com uso 

de filamento de PLA, de 1,75 mm, resolução de 0,27 mm a altura da camada, infill de 

20%, temperatura de extrusão de 200°C, g-code rep-rap com extrusão relativa de 

distância com volume retangular (raiz cartesiano 5D).  

Durante a impressão tridimensional adotou-se a mesma configuração de 

impressão para todos os itens, modificando apenas a cor do filamento entre guias e 

biomodelos, todavia, mantendo o mesmo tipo de material. Padronizou-se que os 

biomodelos de coluna fossem posicionados com a face caudal apoiada na mesa e os 

guias impressos lateralmente, de forma a assegurar a melhor qualidade de impressão 

e menor número de artefatos nas superfícies de interesse. Foi utilizado filamento 

branco para as colunas e filamento colorido (rosa) para os guias (Figura 24). Procedia-

se então a etapa de pós-processamento para a retirada da resina de suporte e limpeza 

de eventuais excessos de material encontrado (Figura 25). 

 

 

 

 

                                                   
9 Ohio, Estados Unidos. Disponível em <https://www.simplify3d.com/> Acesso em 18 de jun de 2017 
10 Modelo Sethi3D BB. Sethi. Campinas, Brasil. Disponível em <https://www.sethi3d.com.br>. Acesso 
em 18 de jun de 2017 
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Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:  Adaptação de objeto cubiforme em forma que sobrepõe o corpo do áxis, respeitando 

lateralmente a inserção dos processos transversos, caudalmente o fim da crista ventral e 
cranialmente o processo articular cranial do áxis. Vista ventral (A) e lateroventral obliqua 
(B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:  Aplicação de modificador boleana, com a operação diferença na porção inferior do guia para 

moldagem de superfície inversa da lâmina ventral de áxis. A: vista em wireframe da 
aplicação da ferramenta; B: resultado da operação no guia; C: observação do modelo tipo 
“chave e fechadura” criado entre o modelo tridimensional da coluna e o guia. 

 

 

 

A B 

A 
B 

C 

Figura 19 -  Criação e modelagem do cubo de acordo com os limites da lâmina ventral do corpo do 
áxis para confecção do guia prototipado 

Figura 20 -  Moldagem da superfície inferior do guia com base em tecnologia de engenharia reversa 
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Figura 21 -  Aplicação do modificador boleana para perfuração do guia nos trajetos previamente 
estudados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:  Transposição de todos os cilindros em relação ao guia cirúrgico (A), aspecto da face de 

contato do guia com o áxis após as perfurações (B). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:  União de um cilindro ao guia, com o modificador boleana, operação união, para confecção 

de um cabo. Vista em wireframe do guia finalizado (A), e vista tridimensional do resultado 
final, lateral direita (B) e caudal (C). 

 

A 
B 

C B A 

Figura 22 - Adição de cabo ao guia  
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Figura 23 - Importação de arquivo formato *.stl da coluna para o software de impressão Simplify3D® 
 

 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 

 

Figura 24 -  Impressão 3D de guia (filamento cor rosa) e biomodelo da coluna (filamento cor branca) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
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Figura 25 -  Aspecto de modelo de coluna antes e depois da etapa de pós-processamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda: Modelo de coluna tridimensional do espécime 7A, antes do pós-processamento, vista dorsal 

(A), ventral (B) e lateral esquerda (C), e após a remoção das estruturas de suporte de 
impressão, vista ventral (D) e dorsolateral esquerda (E).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:  Da esquerda para a direita: vista lateral esquerda, craniolateral direita, cranial e caudal. 

Encaixe entre GCPE e biomodelos de coluna do espécime 1A, para conferencia do encaixe 
das peças. 

 

A B C 

D E 

Figura 26 -  Averiguação visual da coaptação entre o GCPE e o biomodelo da coluna  
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7.3.6 Procedimentos cirúrgicos 
 
 

7.3.6.1 Nos biomodelos  

 
 

Para a reprodução dos procedimentos cirúrgicos nos biomodelos (Figura 27), 

utilizou-se um torno de mesa, onde o modelo da coluna foi mantido fixo pelo processo 

espinhoso do áxis, com a face ventral voltada para cima. O guia foi então posicionado 

e mantido na posição desejada em relação a coluna, empunhado pelo cabo, com o 

uso das mãos ou de uma pinça. Para a introdução dos implantes foi utilizado uma 

perfuratriz Stryker Quadra Cut. Padronizou-se a utilização de pinos lisos de aço 

inoxidável de 1,4 mm, com ponta trocarte como implante. O primeiro pino introduzido 

foi o do orifício mais cranial, para a fixação do guia ao biomodelo.  

Depois foi realizada a primeira perfuração transarticular, padronizado como 

sendo na região articular esquerda, sendo aplicado o pino até a exteriorização da sua 

extremidade através do áxis. O pino cranial, de fixação do GCPE era então removido, 

e o guia era elevado suficientemente para expor parte do segundo pino, que era 

cortado com um alicate de corte lateral pequeno, próximo ao áxis, todavia era mantido 

um excedente do pino externamente, de aproximadamente 0,5cm. 

Posteriormente, transpassado o implante transarticular esquerdo, o guia era 

novamente posicionado, porém, por ser encaixado no sobressalente do pino do lado 

esquerdo, dispensava a recolocação do pino mais cranial para estabilização. 

Procedia-se então a perfuração transarticular direita, valendo-se da mesma 

metodologia descrita para a região contralateral.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:   A: fixação do biomodelo a torno de mesa com face ventral voltada para cima; B: 

posicionamento do GCPE sobre o modelo de coluna; C: introdução do primeiro pino para 
fixação do guia cirúrgico no orifício mais cranial; D: primeira perfuração transarticular do 
lado esquerdo; E: após a remoção do primeiro pino o GCPE é elevado para corte do 
segundo pino próximo ao áxis; F: avaliação da transfixação do pino através do atlas; G: 
reposicionamento do GCPE para perfuração transarticular direita; H: perfuração concluída. 
Após o corte do pino direito e remoção do guia, procede-se a verificação do 
posicionamento dos implantes em face ventral (I), cranial (J) e nas corticais laterais (K). 

 

Figura 27 - Mimetização do procedimento cirúrgico no biomodelo do espécime 07A 

A B C 

E D 

G 

F 

H 

J 

I 
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7.3.6.2 Técnica cirúrgica GrA 

 

 

O acesso cirúrgico utilizado foi a abordagem parassagital direita (Figura 28), 

análoga à estudos prévios (SHORES; TEPPER, 2007). Iniciou-se com uma incisão 

cutânea mediana na região ventral, desde o terço caudal da mandíbula até a quinta 

vértebra cervical, guiando-se pelo processo transverso de C6. Procedeu-se divulsão 

do tecido subcutâneo ao lado direito, para exposição da bainha carotídea, músculos 

esternocefálico e esternotiroideo direito. Os músculos foram separados com 

dissecção romba, para que a traqueia, esôfago e tronco vago-simpático fosse 

afastado juntamente com o m. esternotiroideo direito para o plano médio sagital 

esquerdo, expondo o músculo longo do pescoço e protegendo essas estruturas 

nobres de lesão durante a manipulação, através do uso de afastadores de Senn.  

Entre a inserção dos m. longos do pescoço foi identificado a linha média ventral 

das vértebras cervicais. A confirmação do correto posicionamento da dissecção 

cirúrgica foi possível pela identificação das bordas caudais da asa do atlas e do 

tubérculo ventral no aspecto caudal do corpo da mesma vértebra. 

Os tecidos moles sobre o corpo vertebral foram elevados com periósteo para 

garantir o encaixe posterior dos guias. Afastadores autoestásticos, tipo gelpi, foram 

posicionados abaixo dos músculos longos do pescoço, sendo a dissecção e a 

colocação dos afastadores feita de maneira cautelosa, a fim de não lesionar a bainha 

carotídea. Toda superfície ventral de C1 e C2 foi exposta após elevação do periósteo 

e retração do m. longo do pescoço, bilateralmente. Uma vez identificado as facetas 

articulares entre C1 e C2 a cápsula articular foi removida com o uso de uma lamina 

de bisturi número 15. 

Após o acesso da região ventral da AAA, procedeu-se o encaixe do GCPE para 

a colocação dos implantes (Figura 29). Com a face ventral de C1 e C2 exposta, o 

GCPE foi posicionado e mantido pela empunhadura do cabo. A sequência de 

perfurações e os implantes empregados foram iguais a cirurgia dos biomodelos. 
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Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:   Vista ventral, com face cranial a esquerda. 

A: Após incisão cutânea mediana na região ventral do pescoço, procedeu-se divulsão do 
tecido subcutâneo parassagital direito, para exposição da bainha carotídea, e localização 
dos músculos de interesse; B: localização e identificação dos músculos esternocefálico, 
esternotiroideo e esternohióide direito; C: dissecção romba entre o m. esternocefálico e o 
m. esternotiroideo; D: emprego de afastador de Senn para deslocamento para o plano médio 

Figura 28 -  Abordagem cirúrgica da região cervical cranial ventral, através de acesso 
parassagital direito 
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sagital esquerdo das estruturas vizinhas, para exposição do  m. longo do pescoço;  E: 
colocação de afastadores autoestásticos gelpi; F: desinserção e elevação do m. longo do 
pescoço bilateralmente para exposição de superfície ventral de C1 e C2; G: remoção da 
capsula articular com bisturi; H: aspecto final após o acesso cirúrgico. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:  Vista ventral, com face cranial orientada ao canto inferior esquerdo em (A) a (E), abaixo em 

(F) e a esquerda em (G). 
A: Após acesso cirúrgico da região, o GCPE é posicionado; B: o primeiro pino é aplicado 
para manutenção do guia na posição ideal; C/D: o pino transarticular do lado esquerdo é 
aplicado através do orifício do guia; E: após a remoção do pino cranial e do corte do pino 
transarticular inicialmente aplicado, é então realizado a perfuração transarticular do lado 
direito; F: elevação do guia para corte do pino próximo ao áxis; G: aspecto final após a 
remoção do GCPE, com os dois pinos transarticulares aplicados. 
 

A B C 

D E F 

G 

Figura 29 - Técnica cirúrgica aplicada ao Grupo A 
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7.3.6.3 Técnica cirúrgica GrB 

 

 

Para os procedimentos do GrB (Figura 30) os espécimes também foram 

submetidos ao acesso cirúrgico parassagital direito. Os implantes utilizados foram dois 

pinos lisos de aço inoxidável de 1,4 mm, com ponta trocarte e a técnica cirúrgica 

empregada seguiu o método tradicional de aplicação de implantes transarticulares na 

AAA, descrita na literatura, que se baseia na correlação de estruturas anatômicas. 

Adotou-se como referência para entrada do pino a região paralela à linha 

ventromediana do corpo do áxis, caudal à extremidade cranial da crista ventral, no 

ponto mais profundo da fossa medial. O pino foi introduzido na direção caudocranial 

inclinado para lateral, em um ângulo aproximado de 30º em relação à linha media 

ventral.  

O ponto pretendido para saída do pino era craniomedialmente ao forame 

transverso e à incisura alar. Para referenciar o ponto da abertura do forame 

transverso, as asas do atlas foram dissecadas e era posicionado um instrumental 

rombo (elevador de periósteo de Freer) sobre o forame, e direcionava-se a ponta do 

pino o mais ventral possível durante a perfuração.  

Em todas as perfurações utilizou-se o guia de brocas de 1,5 mm. Preconizou-

se iniciar as perfurações pela faceta articular esquerda, guiando o implante a fim de 

contemplar a área de maior espessura óssea do corredor entre atlas e do áxis.  
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Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:  Vista ventral, com face cranial a esquerda em (A) e (B) e acima em (C). 

A: após o acesso cirúrgico da região aplica-se o primeiro implante, do lado esquerdo, 
utilizando um guia de perfuração universal 1,5 mm; B: após o corte do pino transarticular 
inicialmente aplicado, realiza-se a perfuração transarticular contralateral, seguindo a mesma 
metodologia; C: Aspecto final com os dois implantes transarticulares aplicados. 

 

 

7.4 MÉTODO DE AVALIAÇAO DOS RESULTADOS 

 

 

7.4.1 Biomodelos  

 

 

A qualidade da impressão dos biomodelos e dos guias foi analisada por 

inspeção visual. Para essa avaliação buscou-se alterações nas peças, que fossem 

incompatíveis com o planejamento tridimensional e ocasionadas por defeitos na 

impressão 3D. Foram considerados defeitos limitantes do material aqueles que não 

A 

B C 

Figura 30 - Técnica cirúrgica aplicada ao Grupo B 
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eram passiveis de remoção mesmo após o pós-processamento e que afetavam o 

encaixe entre as duas peças. Complementarmente, avaliaram-se todos os guias 

quanto à patência dos orifícios de perfuração, através da passagem de pinos lisos de 

1,4mm acoplados à perfuratriz elétric 

A interface guia-biomodelo foi avaliada através de inspeção visual (Figura 26) 

e a coaptação foi testada aplicando pressão do guia contra o biomodelo em várias 

direções para deflagrar presença de movimentos craniocaudais ou laterais. Nos casos 

de instabilidade, um compasso de Castroviejo foi utilizado para mensurar o 

distanciamento entre os dois protótipos. 

Após a mimetização dos procedimentos cirúrgicos, a posição dos pinos nos 

modelos de coluna for examinanda, registrando-se o ponto de entrada dos pinos no 

áxis e de saída no atlas e se houve ocorrência de violação das corticais do atlas, do 

forame transverso ou do canal medular (Figura 31).  

 

 
Figura 31 -  Avaliação visual do posicionamento dos implantes após procedimento cirúrgico no 

biomodelo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:  A: Vista lateroventral direta; B: vista ventral; C: vista cranial. Indicação da entrada dos 

pinos no áxis (seta verde) e da saída dos pinos em atlas (setas vermelhas). 
 

 

A C 
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7.4.2 Espécimes 

 

 

A avaliação do resultado cirúrgico nos espécimes do GrA e GrB baseou-se nas 

imagens tomográficas obtidas no período pós-cirúrgico. Para essa etapa do estudo 

foram selecionados três médicos veterinários com experiência em neurocirurgia, que 

não participaram de nenhuma etapa do experimento.  

Preconizou-se que as avaliações fossem cegas e para preservar a 

anonimização quanto ao grupo experimental foi utilizado o programa DICOM 

Anonymizer® 11, que substituía os dados dos animais nos arquivos tomográficos, por 

números aleatórios de um a 16, definidos por randomização prévia, através da função 

=Aleatorioentre do MS Excel®. Os arquivos com a série completa de imagens do 

exame tomográfico de cada um dos cães foi enviado para os avaliadores, sendo o 

software RadiAnt DICOM Viewer® empregado para o estudo das TC. 

Para a avaliação do alinhamento observou-se a relação entre a crista ventral 

média do áxis e o tubérculo ventral do atlas, na reconstrução tomográfica 

tridimensional e a correlação entre a fóvea articular caudal do atlas e as superfícies 

articulares do áxis bilateralmente, pela vista coronal. O posicionamento foi classificado 

como adequado ou com desvio discreto, no caso de desalinhamento entre as 

superfícies anatômicas descritas, ou desvio importante, no caso de exposição da 

superfície articular do áxis (Figura 32). Esse mesmo critério de avaliação foi aplicado 

para avaliação das tomografias pré-cirúrgicas, a fim de realizar comparação posterior.  

Para avaliar a acurácia dos implantes foi ponderada todo a trajetória dos pinos, 

desde a entrada e o trajeto dos pinos no áxis, a passagem transarticular, o trajeto na 

massa óssea lateral do atlas até o ponto de saída. Cada animal teve o implante direito 

e esquerdo avaliados individualmente, resultando em 16 avaliações de cada grupo.  

Pelo CSI estreito dessa região, considerou-se que qualquer desvio dos pinos 

que reduzisse a massa óssea abrangida era um fator comprometedor à estabilidade 

conferida pelo implante. Dessa forma foram considerados eficientes os pinos que 

obedeciam perfeitamente ao CSI, seguindo todo trajeto de atlas e áxis dentro do 

corredor ósseo, sem violação das corticais. Foram descritos como moderadamente 

eficientes os pinos que desviavam o trajeto ideal no áxis antes do ponto de saída, 

                                                   
11 Disponível em < https://sourceforge.net/projects/dicomanonymizer/> Acesso em 01 de fev de 2018. 
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medial ou lateralmente, e ineficientes os pinos que não transpassaram o atlas, 

conforme ilustrado na figura 33. Complementarmente, segurança dos implantes foi 

julgada de acordo com a presença ou não de violação do forame transverso ou do 

forame vertebral (Figura 34). 

A partir desses critérios criou-se uma escala de avaliação que ponderou a 

estabilidade conferida pelo implante, de acordo com a quantidade de massa óssea 

abrangida e a segurança do trajeto do implante. Ambos quesitos foram julgados de 

maneira complementar para criação de um escore de I a V, descrito no Quadro 2. 

 

 

7.5 ANÁLISE ESTASTISTICA  

 

 

Após ponderada a média das três avaliações cegas, definiu-se o escore de 

cada animal do GrA e GrB e esses resultados foram compilados no programa MS 

Excel® para posteriormente serem exportados para o programa SPSS® 12 para análise 

estatística. Foram descritas as variáveis categóricas por frequências e percentuais. 

As variáveis categóricas foram associadas pelo teste Exato de Fisher e as 

comparações entre os lados direito e esquerdo foram realizadas através do teste de 

Mac Nemar. Foi considerado um nível de significância de 5% para as comparações 

estabelecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
12 Versão 20.0. IBM SPSS Statistics for Windows. Lançado em 201. IBM Corp: Armonk, Nova Iorque. 
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Figura 32 -  Avaliação por reconstrução tridimensional das imagens tomográficas pré-cirúrgicas 

quanto a presença de desvios rotacionais da coluna vertebral 

 

Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2018). 
 
Legenda:  A: posicionamento atlantoaxial adequado, com paralelismo entre a crista ventral média do 

áxis e o tubérculo ventral do atlas; B :desvio rotacional discreto do áxis para o lado direito, 
observar a falta de paralelismo entre a crista ventral média do áxis (seta preta) e o 
tubérculo ventral do atlas (seta amarela); C: desvio rotacional importante do áxis para o 
lado esquerdo, com exposição da superfície articular do atlas (asterisco).  

 

A 

B 

C 

* 
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Figura 33 – Avaliação quanto à estabilidade conferida pelo implante, de acordo com a ocorrência de 
desvios e violação externa das corticais de atlas e áxis  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 

 
Legenda: Da esquerda para a direita vista ventrodorsal, dorsoventral e lateral direita. A: implante 

eficiente, seguindo todo trajeto de atlas e áxis dentro do corredor ósseo ideal sem violação 
das corticais, observar a exteriorização do implante na região crânio medial a incisura alar, 
adjacente a articulação atlantooccipital; B: implante moderadamente eficiente, com desvio 
do trajeto ideal no áxis e exteriorização caudal à incisura alar e cranial ao forame transverso, 
antes do ponto de saída planejado; C: implante ineficiente, não transpassando o atlas.  

 

 

A 

B 
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Figura 34 - Avaliação tomográfica pós-cirúrgica da integridade dos forames transverso e vertebral  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 

 
Legenda:  Avaliação da posição do implante no atlas (lado esquerdo), corte axial. A: implante em 

posição adequada, dentro da massa óssea, sem violação de corticais; B: violação do 
forame transverso, por desvio lateral do implante; C: violação do forame vertebral, por 
desvio medial do implante. 

 

 

Quadro 2 - Critérios ponderados para a determinação do escore de acurácia do trajeto dos implantes 

Escore Estabilidade Segurança 
I Implante em posição adequada Totalmente seguro 

II 
Implante moderadamente eficiente, 
exteriorização do atlas antes do ponto de 
saída  

Seguro, sem violação do forame 
transverso ou vertebral 

III Implante ineficiente, não penetrando o atlas Seguro, sem violação do forame 
transverso ou vertebral 

IV Implante ineficiente, com desvio lateral Não seguro, violação do forame 
transverso 

V Implante ineficiente, com desvio medial Não seguro, violação do forame vertebral 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2018). 
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8 RESULTADOS  
 
 

Quanto aos animais incluídos no estudo observou-se idade média no GrA de 

12,7±6,2 anos (variando de 1,4 a 18 anos) e no GrB 9,5±4,9 anos (variando de 1,3 a 

16 anos), demonstrando assim grande variabilidade em ambos os grupos. Em relação 

ao peso dos animais houve homogeneidade entre os grupos, sendo observado a 

média de 3,01±1,1 kg e 3,76±1,2 kg, no GrA e GrB, respectivamente. 

Em relação á prototipagem do GrA, o programa InVesalius® foi eficiente para 

reconstruir as imagens e criação do arquivo em malha, somente com o tecido de 

interesse. O software Blender®, escolhido para modificar o arquivo de malha criado, 

possibilitou o isolamento e a seleção do segmento ósseo de importância para criação 

dos biomodelos de cada um dos animais do GrA. O desenvolvimento do GCPE 

também foi executável com o uso desse programa. 

A avaliação prévia das TC pré-cirúrgicas descartou a presença de alterações 

ósseas na região anatômica de interesse em todos os pacientes do estudo. Para a 

realização dos exames foi dado atenção especial ao alinhamento dos animais, 

contudo, observou-se uma alta frequência de desvios rotacionais entre atlas e áxis. 

Observou-se desvio importante em três animais, sendo dois do GrA e um do GrB, e 

discreto em nove animais, sendo três do GrA e seis do GrB. Portanto, o 

posicionamento foi considerado ideal em apenas 4 espécimes, três do GrA e um do 

GrB.  

Conforme já descrito, inicialmente a determinação dos corredores seguros 

seguiram orientações de trabalhos anteriores, no entanto, inúmeros ajustes foram 

necessários para o posicionamento considerado ideal, em que fosse contemplado a 

área de maior espessura óssea possível, sem violação das corticais. Sendo assim, 

verificou-se que o ângulo de aplicação dos implantes e os pontos virtuais de entrada 

e saída divergiam da determinação da literatura. O ângulo dos cilindros no plano 

ventral e sagital foi mensurado e compilado na tabela 1. 

Quanto a qualidade das impressões 3D, observou-se que alguns guias e 

colunas apresentaram defeitos na impressão (Figura 35). Entretanto, todas as 

imperfeições observadas foram prontamente removidas durante a etapa de pós-

processamento, não havendo nenhum defeito critico que impedisse a utilização das 

peças ou que demandou uma nova impressão. Os orifícios de todos os guias foram 
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testados e no GCPE do animal 03A a saída do pino do lado direito apresentava-se 

obliterada, havendo desvio do trajeto do pino para um ponto de saída inadequado 

(Figura 36). Nesse caso foi necessário a reimpressão do GCPE, mas não foi realizada 

nenhum reajuste na prototipagem. 

 

 
Figura 35 - Observação de imperfeições da impressão 3D no GCPE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 

Legenda:  Presença de defeitos no GCPE, antes do pós-processamento da peça. A: vista ventral, 
evidenciando resquício de filamento aderido próximo à saída dos orifícios de perfuração 
(setas amarelas); B: vista laterocaudal direita, evidenciando defeitos de impressão no cabo 
do guia (seta amarela) e material excedente na face caudal do objeto (seta preta). 

 

 

 

 

 

A 
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Figura 36 -  Pontos de saída inadequados observado no teste de patência de orifício no guia do 
animal 03A. 

 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2017). 
 
Legenda:  Detalhe dos orifícios errôneos criados pelo desvio do pino durante a perfuração, 

demandando a impressão de um novo guia no espécime 03A (setas amarelas). 
 

 
Tabela 1 - Angulação dos corredores seguros traçados virtualmente para os animais do GrA 

 Plano Ventral Plano Sagital 
Animal Lado Direito Lado Esquerdo  

01 29 24 18 
02 29 28 20 
03 24 22 20 
04 25 24 19 
05 18 23 32 
06 26 24 20 
07 25 26 23 
08 28 25 22 

 25,5±3,59 24,5±1,85 21,7±4,43 
 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2018) 
 
Legenda:  Números apresentados em graus. Ângulos aferidos no software Blender®, com modelo em 

vista ventrodorsal para o plano ventral e lateral direita para o plano sagital. O ângulo do 
plano ventral foi mensurado entre o cilindro tridimensional e a linha média ventral de atlas e 
áxis, enquanto que o ângulo do plano sagital foi determinado a partir do cilindro e da margem 
ventral do canal medular.  
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Durante o teste de coaptação da interface guia-biomodelos no GrA foi 

evidenciado instabilidade na face caudal do guia do animal 03A, medindo 0,15mm, e 

instabilidade lateral de 0,2mm no guia 08A, todos os demais tiveram encaixe preciso. 

A mimetização cirúrgica nos biomodelos foi realizada para o GrA e possibilitou 

o treinamento cirúrgico prévio e familiarização com o GCPE. Apesar de ser de fácil 

execução algumas dificuldades foram notadas durante os procedimentos. 

Observamos que o primeiro pino, colocado para a fixação do guia, era posicionado 

numa área de espessura óssea muito fina e para evitar violação do canal medular era 

preciso inserir poucos milímetros do implante. Notamos que os pinos de fixação de 

fato conferiam mais segurança para a passagem do pino transarticular, entretanto, em 

alguns pacientes o guia ficava tão bem coaptado e estável que era contestável a 

necessidade desse pino, mas seguiu-se a mesma metodologia para todos os casos. 

Em alguns biomodelos houve dificuldade em remover o guia para cortar o pino 

após a primeira transfixação articular. A posição obliqua do túnel de perfuração 

associado ao encaixe na crista ventral impedia a remoção do guia, sendo necessário 

aplicar força para elevação do guia, por vezes com ajuda de um Freer, e então cortar 

o pino próximo ao biomodelo, com um cortador de ponta fina, e remover o guia e o 

excedente de pino cortado, para dar sequencia a segunda perfuração. Já para a 

passagem do segundo pino transarticular, o guia era acoplado à ponta exteriorizada 

do primeiro implante atlantoaxial, mantendo a adequada estabilidade para a 

perfuração. Na hora de cortar o segundo pino, em alguns casos observou-se a mesma 

dificuldade de cortar o pino, conforme referida sobre o primeiro implante transarticular.  

Com a cirurgia dos biomodelos era possível estimar a profundidade dos pinos 

pela visualização do ponto de saída, contudo essas informações não foram 

extrapoladas para a cirurgia no espécime. 

Em cinco modelos os pinos seguiram o trajeto do CSI e em três casos observou-

se algum tipo de falha. O biomodelo da coluna 04A apresentava desvio rotacional 

importante e durante a perfuração transarticular esquerda houve violação do canal 

medular. Na coluna tridimensional do animal 05A o pino do lado esquerdo seguia 

dentro do CSI, todavia, quebrou durante a perfuração, inviabilizando a avaliação do 

ponto de saída. O pino direito do animal 08A desviou durante perfuração, 

exteriorizando-se antes do ponto de saída planejado, no meio da massa óssea do 

atlas, adjacente á abertura medial do forame transverso. 
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Imediatamente após o procedimento nos biomodelos realizou-se a cirurgia nos 

espécimes do GrA, utilizando o mesmo GCPE. Observamos que ao posicionar o guia 

no local predefinido a posição ideal era facilmente alcançada. Assim como no 

biomodelos, a interface e estabilidade entre GCPE e espécime também foi avaliado 

através da compressão do guia contra a vertebra, seguido de inclinação para deflagrar 

presença de movimento craniocaudal e lateral. Avaliamos como ótima a coaptação 

nos oito espécimes, tendo sido notado mínimo ou ausência de movimentos do modelo 

quando pressionado contra o osso e maior aderência comparado ao encaixe dos guias 

nos biomodelos. A mensuração desses mínimos distanciamentos, no entanto, não foi 

realizada devido a interferências de tecidos moles no posicionamento do compasso 

de Castroviejo.  

Em alguns casos a perfuração transarticular dos espécimes necessitou ser 

iniciada de maneira transcutânea, pela interferência dos tecidos moles na angulação 

dos pinos. Nesses casos utilizou-se um guia de brocas comercial de 1,5mm para 

proteção dos tecidos adjacentes. A dificuldade referida nos biomodelos, em elevar o 

guia após as perfurações também ocorreu em alguns cães, sendo necessárias 

manobras com elevador de periósteo, conforme descrição anterior, para permitir o 

corte do pino. 

No GrB a colocação dos pinos foi de acordo com a técnica consagrada em 

literatura e em todas as perfurações utilizou-se o guia de brocas comercial de 1,5mm, 

sendo notada maior dificuldade em angular ventralmente os implantes do lado 

esquerdo. 

Os resultados obtidos em relação ao alinhamento vertebral e o posicionamento 

dos implantes, de ambos os grupos, estão dispostos na tabela 2. O pleno sucesso do 

procedimento cirúrgico proposto dependeria do posicionamento ideal (Escore I), em 

ambos os lados. Os pinos graduados como escore II foram moderadamente capazes 

de estabilizar a articulação e plenamente seguros, sendo assim, esse posicionamento 

também pode ser considerado adequado para a estabilização transarticular em 

animais vivos. No entanto, a apresentação bilateral de escores aceitáveis só foi 

observado em dois espécimes do GrA (01A e 08A) e dois do GrB (07B e 08B).   

Avaliando os implantes individualmente, observamos posicionamento 

adequados ou aceitáveis, escore I e II respectivamente, de oito pinos no GrA e oito no 

GrB. Pinos classificados como escore III, considerados ineficiente em estabilizar a 

AAA, foram observados duas vezes no GrA e uma no GrB. Os escores IV e V estavam 
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associados à risco de lesão iatrogênica, que poderia ameaçar a segurança dos 

animais, em condição in vivo. Três implantes do GrA e um do GrB tiveram escore IV, 

predispondo à risco de lesão da a. vertebral, e três do GrA e seis do GrB apresentaram 

o escore V, associado à violação do canal vertebral e implicando em risco de lesão ao 

cordão medular. 

Para fins de comparação entre os grupos e para determinar se algum dos 

métodos estudados foi superior, realizou-se análise estatística para avaliar o escore 

de posicionamento dos implantes entre GrA e GrB (Tabela 3 e Gráfico 1 e 2), no 

entanto, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas.  

 

 
Tabela 2 -  Resultados das avaliações tomográficas dos grupos, acerca do alinhamento vertebral e 

posicionamento dos implantes 

 Alinhamento vertebral Posicionamento de implante 
 TC Pré TC Pós Lado Direito Lado Esquerdo 

GrA     
01 DD DD I I 
02 DI AD V I 
03 AD DD II IV 
04 DI AD I V 
05 AD AD III IV 
06 DD AD I V 
07 DD DD IV III 
08 AD DD II II 

     

GrB     
01 - DI II IV 
02 - AD III II 
03 - DI V I 
04 - DD V V 
05 - AD II V 
06 - AD V V 
07 - AD I I 
08 - DD II I 

Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2018) 
 
Legenda:  AD: adequado; DD: desvio discreto; DI: desvio importante; TC: tomografia 

computadorizada. Alinhamento vertebral na tomografia pré-cirúrgica não avaliado. 
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Tabela 3 - Tabela comparativa dos grupos em relação ao posicionamento dos implantes 
 

 Escore GrA GrB P 
Lado Direito    

I 3 (37,5) 1 (12,5) 0,564 
II 2 (25,0) 3 (37,5) 0,999 

III 1 (12,5) 1 (12,5) 0,999 
IV 1 (12,5) - 0,999 
V 1 (12,5) 3 (37,5) 0,569     

Lado Esquerdo    
I 2 (25,0) 3 (37,5) 0,999 
II 1 (12,5) 1 (12,5) 0,999 

III 1 (12,5) - 0,999 
IV 2 (25,0) 1 (12,5) 0,999 
V 2 (25,0) 3 (37,5) 0,999 

Dados apresentados pelo n(%) e associados pelo teste Exato de Fisher. 
 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2018). 
 

 

Gráfico 1 - Gráfico comparativo do posicionamento dos implantes entre os grupos (Lado direito) 

 

 

 

Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2018).  

Legenda: Posição dos implantes demonstrada pelos escores predefinidos. 

 

 

       I   II     III       IV   V 
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Gráfico 2 - Gráfico comparativo do posicionamento dos implantes entre os grupos (Lado esquerdo) 

 

 
 
 
 
Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2018). 
 
Legenda: Posição dos implantes demonstrada pelos escores predefinidos. 

 

 

Quanto ao posicionamento dos implantes entre lado direito e esquerdo 

observamos que não houve diferença significativa no escore de avaliação entre os 

lados, tanto no GrA quanto no GrB. Na tabela 4 são apresentados os resultados do 

GrA, e na tabela 5 os resultados do GrB, sendo que os escores III e IV não foram 

comparadas porque não houve implantes em algum dos lados. 

Também se analisou se o posicionamento da coluna na tomografia pré-

cirúrgica e pós-cirúrgica teria influenciado na passagem dos implantes, no entanto não 

se observou relação estatisticamente significativa entre o posicionamento da coluna e 

o escore dos implantes. 
 

       I    II       III  IV       V 
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Tabela 4 -  Tabela comparativa do posicionamento dos implantes entre lado direito e 
esquerdo no GrA 

 
 Escore Lado direito Lado esquerdo P 

I 3 (37,5) 2 (25,0) 0,999 
II 2 (25,0) 1 (12,5) 0,999 

III 1 (12,5) 1 (12,5) 0,999 
IV 1 (12,5) 2 (25,0) 0,999 
V 1 (12,5) 2 (25,0) 0,999 

Dados apresentados pelo n (%) e comparados pelo teste de Mc Nemar 
 

Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2018). 
 

 

Tabela 5 -  Tabela comparativa do posicionamento dos implantes entre lado direito e 
esquerdo no GrB 

 
Escore Lado direito Lado esquerdo P 

I 1 (12,5) 3 (37,5) 0,500 
II 3 (37,5) 1 (12,5) 0,625 

III 1 (12,5) - - 
IV - 1 (12,5) - 
V 3 (37,5) 3 (37,5) 0,999 

Dados apresentados pelo n(%) e comparados pelo teste de Mc Nemar 
  

Fonte: (MONTEIRO, B.F., 2018). 
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9 DISCUSSÃO  
 

 

Apesar de pouco frequente, a instabilidade atlantoaxial é um condição 

potencialmente fatal (SHIRES, 2007). Os cães de raça miniatura estão propensos às 

anormalidade do processo odontóide e consequentemente a uma articulação instável, 

que resultará em compressão da medula levando a quadros clínicos variáveis 

(WESTWORTH; STURGES, 2010; DEWEY, 2015). O peso médio dos pacientes 

acometidos é de 3,6 kg e a idade média de 21,3 meses, sem predileção sexual 

(PLESSAS; VOLK, 2014). A escolha de incluir cães miniatura nesse trabalho baseou-

se nessa informação, mantendo-se a média de 3,01kg±1,1 no GrA e 3,76kg±1,2 no 

GrB, uma vez que o tamanho dos pacientes é um dos fatores complicadores para o 

tratamento cirúrgico. Em contrapartida, não consideramos limitante a grande 

variabilidade de faixa etária nos grupos, dado o fato que o estudo teve como objetivo 

avaliar o posicionamento dos implantes, não sendo empregado nenhum teste 

biomecânico em que a alteração da densidade óssea poderia ser relevante. 

Ainda que alguns pacientes se beneficiam do tratamento conservador, a terapia 

cirúrgica da SAA continua sendo preconizada nos casos de recidiva, progressão da 

doença ou em episódios recorrentes de dor cervical (MOREAU, 2003; DEWEY; 

MARINO; LOUGHIN, 2013). Nenhuma das técnicas cirúrgicas já relatadas é descrita 

como ideal (JESEREVICS et al., 2009), no entanto, as técnicas de estabilização 

ventral são preferíveis (BEAVER et al., 2000; LEBLOND, 2015). Optamos por avaliar 

implantes transarticulares pela vantagem da técnica em fornecer boa estabilidade 

biomecânica em pacientes caninos (DENNY; GIBBS; WATERMAN, 1988; HU et al., 

2014). Apesar de ter sido a primeira modalidade de artrodese ventral descrita na 

medicina veterinária (SORJONEN; SHIRES, 1981), a técnica ainda é realizada, seja 

isoladamente ou associada à outras técnicas, facilitando a estabilização vertebral 

durante a cirurgia para aplicação de implantes adicionais (THOMAS; SORJONEN; 

SIMPSON, 1991; PLATT; CHAMBERS; CROSS, 2004; DEWEY, 2015). 

Se propôs o estudo para aprimoramentos da técnica de pinos transarticulares 

devido à premissa de que a passagem dos implantes deve contemplar a área de maior 

espessura óssea, sem penetrar as corticais adjacentes ou violar as estruturas 

nervosas ou vasculares próximas (WHEELER; CROSS; RAPOFF, 2002; FU et al., 
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2013; REVÉS et al., 2013). É sabido que o pequeno volume de massa óssea em cães 

miniatura na região atlantoaxial torna complexa a aplicação desses implantes e que 

em caso de angulação imprópria dos implantes pode arriscar a estabilização cirúrgica 

(SORJONEN; SHIRES, 1981; JEFFERY, 1996; PLATT; CHAMBERS; CROSS, 2004; 

PUJOL et al., 2010), além de predispor à danos iatrogênicos, como lesão de raízes 

nervosas ou dano medular agudo (PLATT; CHAMBERS; CROSS, 2004; HETTLICH 

et al., 2010).  

Através desse trabalho foi possível comprovar que há de fato variação 

morfológica individual do CSI, conforme descrito anteriormente por Hettlich et al.  

(2010) e Revés e colaboradores (2013). Alternativas propostas para a fixação segura 

de implantes, como a determinação tomográfica pré-cirúrgica dos ângulos de maneira 

individual (HU et al., 2016) ou o uso da fluoroscopia intraoperatória (WHEELER; 

CROSS; RAPOFF, 2002), não parecem ser o caminho mais prático para aumento da 

acuidade cirúrgica.  

Durante a realização da técnica cirúrgica do GrB foi constatado que os tecidos 

moles limitam a visibilidade de marcos anatómicos mais profundos, sendo difícil seguir 

os ângulos recomendados na literatura. A aplicação de fluoroscopia na região cervical 

também é difícil devido ao posicionamento muito oblíquo dos implantes (WHEELER; 

CROSS; RAPOFF, 2002), além da baixa disponibilidade desses equipamentos nos 

centros veterinários brasileiros.  

Uma alternativa para melhorar a segurança e a precisão das perfurações 

atlantoaxiais são os GCPE (SUGAWARA et al., 2013; CHEN et al., 2016; POPESCU; 

LAPTOIU, 2016), amplamente estudados e empregados na medicina humana 

(SUGAWARA et al., 2013; CHEN et al., 2016; POPESCU; LAPTOIU, 2016). No campo 

da medicina veterinária começam a ser publicados relatos preliminares do uso de 

GCPE com sucesso aparente, inclusive na região atlantoaxial (OXLEY; BEHR, 2016; 

HAMILTON-BENNETT; OXLEY; BEHR, 2017; HESPEL, 2018). No conhecimento da 

autora não há relatos da aplicação de CGPE para passagem de implantes 

transarticulares atlantoaxiais em cães.  

A fim de aumentar a segurança das perfurações determinou-se o CSI de cada 

paciente do GrA individualmente. Durante esse processo o posicionamento dos 

cilindros tridimensionais direito e esquerdo foi realizado de maneira independente para 

evitar que o posicionamento de um influenciasse na escolha da posição do outro. 

Inicialmente a posição desses objetos baseou-se nas recomendações genéricas, 
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contudo, auxiliado pelos modelos adicionais da coluna, inúmeros ajustes foram 

necessários para que o cilindro contemplasse os pontos de maior espessura óssea 

entre as corticais. O ponto de saída dos pinos foi a maior divergência que encontramos 

em relação às recomendações de trabalhos anteriores. Por não basearmos em pontos 

anatômicos, mas sim na área de maior espessura óssea, o planejamento 

tridimensional guiou a saída dos pinos no atlas para um ponto mais craniomedial à 

incisura alar, mais próximo à articulação atlantooccipital. 

Os trabalhos de Revés e coautores (2013) e de Sorjonen e Shires (1981) 

recomendam inclinação lateral do pino, em relação a linha média ventral, de 40±1° e 

29°, e inclinação dorsal no plano sagital de 20±1° e 21,5°, respectivamente. No nosso 

trabalho a média de inclinação dorsal foi de 21,8°, corroborando com estudos 

anteriores, enquanto que a média de inclinação lateral foi 25,5° do lado direito e 24,5° 

do lado esquerdo e atribuímos essa divergência ao ponto de saída escolhido, mais 

craniomedial do que as recomendações dos trabalhos anteriores. Advertimos que não 

consideramos seguro adotar esses valores para passagem empírica de implantes, 

sem planejamento cirúrgico individualizado ou emprego de GCPE, uma vez que os 

CSI desse estudo não se basearam em pontos anatômicos, como os dois trabalhos 

referenciados, mas sim na visualização tridimensional e multiplanar de atlas e áxis, e 

de maneira particular para cada animal. 

A escolha por um trajeto mais medializado poderia justificar a alta incidência de 

violação do canal vertebral nos animais do GrA, contudo a ocorrência de violação em 

cinco animais do GrB desconjunta essa hipótese. A escassez de trabalhos avaliando 

tomograficamente o posicionamento de implantes transarticulares em cães miniatura 

impede essa discussão, mas presumimos que a frequência de violação do canal 

vertebral seja ainda mais alta do que se concebia. 

A maior parte dos relatos médicos e biomédicos apresenta poucas informação 

sobre as técnicas de prototipagem e de impressão 3D utilizada, provavelmente pelos 

autores frequentemente serem cirurgiões e focarem mais nos resultados obtidos com 

os procedimentos cirúrgicos do que na tecnologia (MARTELLI et al., 2016). No nosso 

trabalho preconizamos o detalhamento técnico, desde o desenvolvimento gráfico até 

os pormenores da impressão 3D, pois acreditamos que o conhecimento e a 

desmitificação desses processos aplicados à medicina veterinária podem estimular 

novas pesquisas e aumentar a frequência de publicação de estudos nesse segmento. 
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Para a realização de prototipagem existem diversos softwares no mercado que 

exigem licenças comerciais, além de vários programas de código aberto. Para 

minimizar os custos deste trabalho, todos os programas utilizados são gratuitos para 

download, exceto o Simplify3D®. O Blender® permitiu a determinação dos corredores 

seguros e a construção dos guias de maneira eficiente. O programa apresenta 

diversas ferramentas o que demandam tempo para familiarização, contudo a autora 

não tinha experiências prévias com esse tipo de programa ou atividade e foi capaz de 

desempenhar o trabalho apenas realizando um curso de curta duração para iniciantes 

e consulta de tutoriais online. 

Já foi constatado que o processo para confecção de GCPE requer 

conhecimento de metodologias computacionais (MARTELLI et al., 2016) e sempre 

que possível deve ser considerado o emprego de equipes multidisciplinares 

(POPESCU; LAPTOIU, 2016). O serviço onde o projeto foi realizado não conta com 

esse tipo de assistência, mas concordamos que os resultados clínicos do uso de 

GCPE estão diretamente relacionados à precisão na confecção dos mesmos. 

Considerando isso, deve ser ponderado o aperfeiçoamento do guia criado, após 

treinamento de equipe ou da inclusão de profissionais qualificados na área antes de 

partir para a experimentação clínica do GCPE em pacientes vivos. 

A acurácia dos guias também relaciona-se à qualidade da imagem tomográfica 

(CHEN et al., 2016; TACK et al., 2016), sendo necessário cortes suficientemente finos 

para permitir fabricação precisa (HU et al., 2014). Sendo assim, sempre deve se optar 

por equipamentos de tecnologia avançada de alta qualidade. Nosso estudo atende a 

este requisito, uma vez que o tomógrafo utilizado cria fatias de espessura de 0,5 mm. 

Em relação ao design do guia, inicialmente optou-se por replicar o formato 

comum à maior parte dos relatos consultados, em que se constrói uma base estreita 

moldada à superfície óssea e cilindros ocos projetando-se dessa base, para guiar a 

perfuração. Porém, pelo porte dos animais e tamanho das vértebras, os primeiros 

guias confeccionados tinham cilindros e base proporcionalmente pequenos, 

colocando em risco a qualidade da impressão e criando guias com muita distorção, 

pouco estáveis e com cânulas de perfuração colapsadas e frágeis. A fim de melhorar 

a precisão da acoplagem do guia e da perfuração optou-se por aumentar a interface 

de contato com a vértebra, criando-se um bloco sólido perfurado em locais pré-

determinados. Com a evolução das gerações de guias no projeto piloto, observamos 

que o design final escolhido reduz a visibilização do contato guia-vértebra, mas 
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aumenta a segurança na perfuração, por conferir maior interface entre o guia e a 

superfície óssea, permitindo encaixe preciso. 

Os métodos de impressão 3D habitualmente aplicados na medicina, a SLA e a 

SLS, são capazes de criar modelos mais detalhados, sendo mais precisos e acurados 

quando comparados à FDM (CHUA; LEONG; LIM, 2003; VOLPATO, 2007; MARRO; 

BANDUKWALA; MAK, 2016), no entanto esses métodos também são mais 

trabalhosos e dispendiosos (KRUSE et al., 2010), não estando disponíveis fora de 

núcleos de engenharia especializados ou de empresas especializadas em 

prototipagem. A FDM foi escolhida nesse trabalho devido à disponibilidade do 

equipamento no serviço e ao baixo custo da produção. Para realização de todo 

trabalho utilizamos parte de dois rolos de filamento de PLA, que permitiram a 

impressão de mais de 30 modelos de guia e 15 modelos de coluna, e são 

comercializados com valores que variam de R$70,00 à R$150,00 o quilo, dependendo 

do fabricante. Além do custo, outra vantagem da FDM foi a impressão em curto espaço 

de tempo, uma vez que as peças eram bem pequenas e os métodos de pós-

processamento simples, conforme já descrito por outros autores (CHUA; LEONG; LIM, 

2003). Pensando em aplicações clínicas o material utilizado na impressão não é 

resistente a esterilização em autoclave, sendo necessário esterilização por óxido de 

etileno (TAN; LING; DINESH, 2015).  

Para a impressão de biomodelos a FDM foi bastante adequada, criando peças 

com precisão dimensional e acabamento da superfície razoável, ademais o material 

plástico permitiu a passagem dos pinos e mimetização da cirurgia. Por outro lado, 

observamos algumas limitações e dificuldades na produção do GCPE. Inicialmente o 

maior contratempo relacionou-se ao detalhamento que demandava a peça, para que 

se acoplasse bem à vértebra. Como descrito anteriormente, a versão inicial do guia 

com cilindros externos não foi bem-sucedida, pelos cilindros serem muito estreitos e 

delicados, apresentando com frequência colapso do orifício e deformação estrutural. 

Mudando o design para um bloco sólido com perfurações em locais definidos notamos 

menor frequência e extensão de colapso. Outros autores já discorreram sobre as 

deformações  imprevisíveis da FDM e referiram que estes defeitos poderiam ser 

compensados através de ajustes nos parâmetros de processo da máquina (CHUA; 

LEONG; LIM, 2003). Nesse trabalho mantivemos sempre iguais as predefinições do 

Simplify3D®, não sendo possível discorrer sobre melhorias na impressão do guia com 

esses ajustes. 
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Para reduzir o risco de colapso dos orifícios também foram testadas diferentes 

posições durante a impressão do guia. Com o projeto piloto observamos que quando 

o guia era impresso com a lateral apoiada na mesa da impressora a frequência de 

obliteração dos orifícios era menor e a face de contato com a vértebra apresentava 

menos distorções e defeitos, por essa posição dispensar as estruturas de suporte 

nessa região. Porém, mesmo padronizando as configurações da impressora e a 

posição das peças era imprevisível a ocorrência de defeitos. Destacamos que na 

maior parte das vezes essas distorções não eram limitantes para o uso do guia e que 

o colapso dos orifícios frequentemente era parcial e facilmente resolvido durante o 

pós-processamento, através da passagem de um pino liso de 1,4 mm pela abertura 

das perfurações para remover qualquer resíduo de material estruído dentro do orifício.  

Como apresentado nos resultados, a reimpressão do guia foi necessária 

apenas para o animal 03A, devido ao colapso do orifício de perfuração transarticular 

e desvio do trajeto e exteriorização em local errado durante a passagem teste do pino. 

Atribuímos esse evento ao fato do PLA ser um material termoplástico, passível de 

derreter com a fricção do pino, criando orifícios de saída paralelos. O espécime 03A 

era o menor animal do GrA, consequentemente esse foi o menor GCPE desenvolvido 

e pressupomos que o defeito do guia possa ter correlação com esse fato. 

Alguns autores ressaltam o tempo de produção dos GCPE como uma limitação, 

especialmente em casos de cirurgias emergenciais (SUGAWARA et al., 2013; JIANG 

et al., 2017). De fato, o processo de produção, impressão e esterilização do guia 

impediria a disponibilidade imediata desses objetos. No entanto, pela experiência da 

autora no desenvolvimento desse trabalho, o conhecimento do médico para o 

planejamento e a prototipagem encurta o tempo de produção. Uma vez determinado 

o modelo do guia a ser empregado e familiarizando-se com as técnicas de design 

gráfico, seria possível produzir e imprimir os guias em menos de duas horas, ficando 

o procedimento cirúrgico dependente apenas da esterilização. 

Conjecturamos que por menor que seja a complexidade dos programas aqui 

descritos e por mais acessíveis que sejam as impressoras 3D, para a confecção de 

GCPE é necessário o domínio de conhecimentos particulares e familiaridade com 

design computadorizado, características que não são de competência comum à 

neurocirurgiões veterinários. Sendo assim, acreditamos que para extrapolar o GCPE 

para a uso clínico, fora de um contexto de pesquisa, seria necessário o amparo desses 

serviços por equipes especializadas ou empresas comerciais.  
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Complementarmente, no Brasil o desenvolvimento e emprego clínico de 

dispositivos médicos deve seguir as considerações regulatórias da Agencia Nacional 

de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. A resolução RDC 16, de 28 de março 

de 2013, estabelece padrões de qualidade a serem seguidos por fabricantes e 

empresas comercializadoras de produtos para saúde no Brasil, através de 

determinação de boas práticas de fabricação. Os produtos também devem atender 

aos Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos para Saúde, da 

Resolução RDC 56/2001, e para tanto devem ser realizados testes mecânicos e testes 

de desempenho com o produto acabado, especificação da matéria-prima e da 

composição química do produto, que deve ser biocompatível. A adequação dos 

produtos depende de resultados e conclusões de pesquisas clínicas especificamente 

desenvolvida para o produto para saúde. 

Devido à todos esses desafios técnicos envolvidos na concepção e construção, 

os guias paciente-especificos ainda estão distantes de serem uma realidade na 

medicina veterinária (MARCELLIN-LITTLE; HARRYSSON; CANSIZOGLU, 2008). 

Mas especialmente em casos de neurocirurgias complexas, entrevemos que os 

dispositivos paciente-específicos possam ser uma alternativa viável para otimizar o 

resultado cirúrgico. 

A produção de biomodelos, por sua vez, demanda menor necessidade de 

conhecimento técnico. Considerando a facilidade de obtenção e o custo relativamente 

acessível de uma impressora 3D FDM, acreditamos ser de grande valia dispor desse 

recurso para criação de biomodelos em centros de pesquisa e em locais de referência, 

em que se pratica a medicina veterinária avançada. 

Assim como citado por outros autores, o planejamento cirúrgico auxiliado pelos 

biomodelos permitiu prever problemas antes da cirurgia e simular mais precisamente 

o ato cirúrgico (CHEN et al., 2016), como a  dificuldade encontrada em remover o guia 

após a transfixação articular. Nos biomodelos a solução encontrada para essa 

dificuldade foi o emprego de um elevador de periósteo e um cortador de pinos de 

ponta fina, sendo realizado o mesmo quando nos deparamos com essa dificuldade 

nos cadáveres. Essas manobras exigiram manipulação excessiva, que julgamos ser 

pouco seguras de se realizar em casos reais, com articulações instáveis. Supomos 

que a posição oblíqua dos pinos, invariavelmente se cruzando na linha média, e o 

tamanho diminuto dos pacientes seja a principal explicação para esse evento.  
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Não foi realizado nesse estudo, mas a mimetização em biomodelos também 

permite controlar a profundidade de inserção e o diâmetro ideal do implante a ser 

empregado no momento do ato cirúrgico, o que poderia conferir maior segurança ao 

procedimento no paciente vivo. 

Observamos uma evidente superioridade dos resultados das cirurgias nos 

biomodelos, quando comparado aos procedimentos nos cadáveres do GrA. 

Presumimos que isso se correlacione principalmente à posição idêntica da coluna nos 

biomodelos e no planejamento tridimensional, não havendo influência da posição 

vertebral na passagem dos pinos e também pela cirurgia na peça 3D não ter 

interferência de tecidos moles. Sendo assim, julgamos que a mimetização da 

passagem de implantes transarticulares atlantoaxiais em biomodelos não foi capaz de 

prover melhores resultados médicos ou diminuir as taxas de complicações. 

Nos testes in vitro optamos pelo uso de cadáveres inteiros, e não de peças de 

colunas dissecadas para que a interferência dos tecidos moles na passagem do pino 

fosse avaliada. A abordagem cirúrgica e a passagem de implantes na região cervical 

alta é desafiadora pela grande importância vital dos órgãos e tecidos que circundam 

a AAA (LEBLOND, 2015). O acesso cirúrgico parassagital direito permitiu boa 

exposição da AAA, conforme descrições anteriores adjacentes (SHORES; TEPPER, 

2007), no entanto por deslocar a maior parte dos tecidos moles para o lado esquerdo, 

a aplicação de implantes do lado direito era dificultada, tendo sido, em alguns casos, 

necessário tuneilização dos tecidos moles. Apesar dessa particularidade da execução 

cirúrgica entre os lados, não observamos diferença significativa entre as perfurações 

do lado direito e esquerdo em ambos os grupos. 

Em um contexto clínico a estabilidade e precisão do guia também depende da 

preparação da superfície do osso para o ajuste apropriado do GCPE, que inclui a 

remoção completa dos tecidos moles sem causar danos à estrutura de superfície 

óssea (LU; ZHANG; WANG, 2012; HU et al., 2014). O acesso e a desinserção do m. 

longo do pescoço não foi difícil, sendo a superfície ventral do corpo do áxis facilmente 

exposta e preparada para o guia. Excluímos, portanto, esse fator como influência no 

resultado geral do GrA. 

O GCPE deve ser servir como um guia de broca in situ, impedindo qualquer 

movimento entre o osso e o molde (LU; ZHANG; WANG, 2012). No GCPE 

desenvolvido eventuais desvios ou distanciamento entre o guia e a superfície vertebral 

afetaria o trajeto do implante aplicado. Da mesma forma, a fixação dos primeiros pinos 
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influenciam no posicionamento dos demais implantes, por fixar o guia em um local 

inadequado. A decisão por acrescentar uma manopla ao bloco guia buscou evitar 

justamente esses deslocamentos, otimizando o manuseio do guia durante a 

perfuração, assegurando a posição e estabilidade.  

Uma das limitações do estudo relaciona-se ao fato dos cães operados não 

terem instabilidade da AAA. Em casos reais, a compressão do guia contra o áxis 

agravaria a compressão medular, colocando o paciente em risco no período 

transcirúrgico. O pino de fixação foi planejado considerando a instabilidade vertebral 

e a dificuldade em reduzir a subluxação desses pacientes, de modo que esse pino 

além de manter o guia fixado à vértebra durante a perfuração transarticular também 

viabilizava a redução da subluxação, através de tração ventrocaudal da manopla do 

guia.   

O maior entrave para a aplicação e o uso do pino de fixação relacionou-se à 

espessura reduzida do corpo vertebral nesses pacientes, que implica em risco de 

lesão medular em caso de penetração excessiva do implante, ou de fixação 

insuficiente para a tração, podendo ser necessário técnicas complementares para 

estabilizar o áxis durante as perfurações transarticulares, como a introdução de 

instrumentos no espaço articular (PLATT; CHAMBERS; CROSS, 2004; SANDERS et 

al., 2004) ou redução indireta com afastador auto estático (FORTERRE et al., 2012; 

PIKE; KUMAR; BOUDRIEAU, 2012). Para avaliar a eficiência do guia desenvolvido 

em reduzir a SAA se faz necessário o teste desse dispositivo em articulações 

instáveis.  

No ponto de vista da autora a maior limitação e margem para falhas 

relacionados ao GCPE desenvolvido concerne ao fato da passagem dos implantes 

ser entre duas vertebras distintas, com um guia acoplado à apenas uma delas. 

Considerando que o alinhamento cervical muda o CSI (REVÉS et al., 2013) e 

teoricamente o GCPE só garante a passagem ideal dos pinos pelo áxis, estando a 

fixação no atlas sujeita ao alinhamento da coluna cervical. Notamos que à despeito 

de toda precaução para manter o alinhamento vertebral, houve um alto índice de mau 

posicionamento, resultando em rotação cervical. O alinhamento sagital não 

representou um desafio, pois os cães não apresentavam SAA, mas em condições 

clinicas, cães com instabilidade atlantoaxial apresentarão deslocamento dorsal do áxis 

em relação ao atlas (GEARY; OLIVER; HOERLEIN, 1967), que pode modificar mais 

ainda os CSI planejados previamente. 
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Considerando que é esperado um alinhamento patológico em pacientes 

doentes, as imagens tomográficas desses animais necessitariam de manipulação 

gráfica para correção da subluxação antes da determinação do CSI. Os softwares de 

CAD, incluindo o Blenderâ, permitem essa modificação para reposicionar virtualmente 

as vértebras, mas isso aumenta o nível de conhecimento técnico exigido. No entanto, 

mesmo valendo-se de artifícios técnicos para reduzir a subluxação atlantoaxial 

durante a prototipagem, é muito improvável que esse posicionamento seja 

equivalentemente replicado no momento da cirurgia, mantendo alto o risco de 

transgredir os corredores seguros devido à má correlação vertebral. 

Acreditamos que a solução mais viável para o problema do alinhamento 

vertebral seria a criação de um guia que se acoplasse tanto ao áxis quanto ao atlas. 

Com o domínio da arte da computação gráfica acreditamos ser possível a 

manipulação virtual para a correção da subluxação e posteriormente o 

desenvolvimento de um guia que direcionasse a perfuração enquanto mantivesse C1 

e C2 devidamente alinhadas. Outrossim, ressaltamos a possibilidade da concepção 

de um guia que além de nortear as perfurações transarticulares também direcionasse 

outras perfurações no corpo do áxis e no arco ventral do atlas, para colocação de 

implantes adicionais em corredores ósseos seguros, a fim de complementar a fixação 

com construções cimentadas, semelhante ao modelo de guia criado por Hespel 

(2018). 

Em relação à execução das técnicas, não consideramos a cirurgia com o GCPE 

menos complexa, pois a angulação dos pinos continuou trabalhosa. Todavia, uma 

grande vantagem observada é que a passagem dos pinos com o GCPE sanava a 

subjetividade que encontramos ao aplicar a técnica convencional no GrB. Outra 

vantagem do GCPE foi a menor necessidade de dissecção ventral da asa do atlas, 

uma vez que não era necessário localizar a abertura craniana do forame transverso 

para guiar a perfuração. Acreditamos que em animais vivos essa dissecção pode 

aumentar o risco iatrogênico de lesão da artéria vertebral. 

Salientamos que a técnica de passagem de pinos transarticulares em cães 

miniaturas é de fato muito complexa. Já descreveu-se que em cães menores de 5kg 

o corredor ósseo atlantoaxial varia de 3 a 4,5mm de diâmetro (REVÉS et al., 2013), 

tornando desafiadora a passagem de implantes, mesmo que de espessura mínima. 

Atualmente não há dados disponíveis em relação à precisão da colocação de 

implantes transarticulares atlantoaxiais (REVÉS et al., 2013). Já foi descrito altas 
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taxas de violação do canal vertebral em outras regiões da coluna cervical, mas a 

incidência desse evento na região atlantoaxial é desconhecida (HETTLICH et al., 

2010; LEBLOND, 2015), bem como a sua repercussão clinica (HETTLICH et al., 

2010), mas os altos índices de mortalidade perioperatória associados a cirurgia de 

SAA sugerem que a passagem iatrogênica de implantes é um problema real e 

potencialmente subdiagnosticado.  

Optamos pela avaliação tomográfica para a avaliação pós-cirúrgica da posição 

dos implantes, uma vez que o exame radiográfico convencional foi considerado menos 

acurado para deflagrar violação do canal vertebral, devido à anatomia complexa da 

coluna vertebral e à sobreposição de estruturas (HETTLICH et al., 2010). No 

conhecimento da autora esse é o primeiro trabalho que avaliou tomograficamente a 

acuidade da passagem de implantes atlantoaxiais. Os resultados observados em 

ambos os grupos experimentais reforçam que a passagem de implantes na AAA é 

arriscada. Contudo, a ausência de trabalhos que utilizaram a TC para avaliação do 

posicionamento de implantes transarticulares impede a comparação dos nossos 

resultados com dados prévios. 

Verificamos que o GrA não demonstrou resultados significativamente 

superiores em relação ao GrB, evidenciando que o GCPE criado não foi capaz de 

aumentar a eficácia e segurança da passagem de pinos transarticulares. Atribuímos 

esse resultado principalmente a limitação do método em controlar o alinhamento 

vertebral, conforme explanado em capitulo anterior.  

A inacurácia do GCPE também pode estar associada a outros fatores, como a 

fixação insuficiente do guia ao corpo vertebral, que permitiria movimentação do guia 

durante a perfuração. Pelo encaixe do guia ser baseado em engenharia reversa, 

quanto mais desníveis apresentar a superfície óssea mais precisa será a ligação guia-

osso, como é o caso da lâmina em parafusos pediculares ou da face ventral do corpo 

da sexta vértebra em cães, com processos transversos proeminentes. No caso da 

superfície ventral do áxis os desníveis ósseos são a crista ventral média e as fossas 

laterais, que são protuberâncias relativamente rasas nos pacientes de porte miniatura, 

diminuindo a interface óssea e por consequência a estabilidade do guia. Para 

aumentar a estabilidade optamos por desenvolver um GCPE que contemplasse toda 

superfície ventral do corpo do áxis, mas em contrapartida esse formato atrapalhava a 

visibilização da coaptação nos cadáveres, dificultando a observação de pequenos 

movimentos durante a perfuração. 
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O método de avaliação da posição dos implantes também representou uma 

dificuldade no trabalho, pela ausência de estudos tomográficos prévios, avaliando 

implantes transarticulares atlantoaxiais em cães. Os trabalhos consultados no campo 

da neurocirurgia em seres humanos comumente valem-se de softwares que analisam 

o desvio dos implantes através de sobreposição das imagens do planejamento gráfico 

ao resultado pós-cirúrgico. Além desses programas serem pagos e indisponíveis na 

realização desse estudo, o posicionamento vertebral divergente entre a TC pré e pós-

cirúrgica não permitiria a sobreposição de imagens adequadamente. 

A escala criada para avaliar o posicionamento dos implantes levou em conta a 

quantidade de tecido ósseo contemplado e a presunção de risco pela violação das 

corticais, medial ou lateralmente. Consideramos mau sucedido todos os 

procedimentos com escore igual ou abaixo de III, por culminarem na falta de 

estabilidade ou no risco de lesão iatrogênica das estruturas adjacentes. 

Muitos estudos da medicina humana classificam a violação das corticais como 

critica ou não critica, de acordo com a porcentagem de invasão do implante. Porém, 

optamos por não estimar a gravidade da violação uma vez que a TC não permite 

visualização direta de tecidos moles, sendo o risco somente presumido. Sabe-se 

também que os cães de raças pequenas tem o diâmetro do cordão medular 

proporcionalmente maior, tornando o espaço peridural relativamente menor, o que 

pode levar à sinais clínicos mesmo em casos de violação leve do canal vertebral 

(HETTLICH et al., 2010). Também não há informações suficientes para determinar 

qual a gravidade da lesão da artéria vertebral em cães (SLATTER, 1993), não nos 

permitindo ponderar qual o verdadeiro risco implicado na violação do forame 

transverso. Dessa forma consideramos os pinos com escores IV e V inadequados e 

potencialmente iatrogênicos. 

 

Outra limitação do nosso estudo é o pequeno numero de animais incluídos em 

ambos grupos experimentais, que pode levar a resultados estatísticos pouco 

confiáveis. Adicionalmente, para avaliação da passagem de implante transarticulares 

reconhecemos que a avaliação de cada lado independentemente também é um viés, 

uma vez que a passagem do primeiro pino influencia no posicionamento vertebral e 

consequentemente no pino contralateral. Sendo assim, julgamos necessária a 

continuidade do estudo, com um maior número de animais tratados com o GCPE, para 

determinar a real acurácia e eficácia do dispositivo. 
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Por fim, reiteramos que os guias cirúrgicos paciente específicos desenvolvidos 

nesse trabalho ainda não atingiram as características ideais. No entanto, por ter sido 

observada uma alta taxa de violação do canal vertebral com a técnica convencional, 

consideramos imprescindível dar continuidade às pesquisas de alternativas seguras 

para a passagem de implantes transarticulares atlantoaxiais. Na ultima década, a 

impressão 3D se tornou uma tecnologia cada vez mais importante na cirurgia em 

pacientes humanos (MARTELLI et al., 2016) e vem mostrando potencial para 

aperfeiçoar também a cirurgia na medicina veterinária, podendo ser uma alternativa 

de grande valia para as neurocirurgias de alta complexidade, tal qual a estabilização 

cervical de pacientes que sofrem de SAA. 
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10 CONCLUSÃO 
 
 

A confecção de um GCPE para passagem de pinos transarticulares em cães 

miniaturas é tecnicamente viável, contudo, o modelo de guia criado não foi capaz de 

aprimorar a precisão em relação a técnica convencional.  
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APÊNDICE A –  MODELO DE QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS AVALIADORES 
PARA DETERMINAÇÃO DO ESCORE DOS IMPLANTES  
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