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RESUMO
Objetivo: Analisar a degeneração do disco adjacente após artrodese devido a fraturas toracolombares. Métodos: Oitenta e três pacientes,
submetidos à artrodese posterolateral em níveis toracolombares, tiveram suas radiografias analisadas em relação à degeneração dos discos
adjacentes à artrodese. Os espaços dos discos foram classificados pela escala de UCLA. Resultados: Dos 83 pacientes avaliados, 66 eram
do sexo masculino (79%) e 18 do sexo feminino (21%), com média de idade de 35,5 anos. O período de seguimento médio foi de 40 meses.
Quanto às fraturas, 75% situavam-se entre T12 e L2 (p<0,001), sendo do tipo A3 em 65% dos casos (p<0,001). O mecanismo de trauma
mais comum, responsável por 50% dos casos (p<0,001), foi a queda de altura. Apenas 6% dos discos superiores e 12% dos discos inferiores
mostraram algum grau de degeneração. Nenhum paciente foi submetido a nova abordagem cirúrgica. Conclusão: A incidência da degeneração
do disco adjacente em pacientes após artrodese de coluna decorrente de fraturas variou de 6% a 12% com seguimento médio de 40 meses.
Descritores: Fraturas da coluna vertebral; Fusão vertebral; Região lombossacral; Vértebras torácicas; Degeneração do disco intervertebral; Radiografia.

ABSTRACT
Objective: To analyze the degeneration of the adjacent disc after arthrodesis due to thoracolumbar fractures. Methods: Eighty-three patients who
underwent posterolateral arthrodesis in thoracolumbar levels had their x-rays analyzed for degeneration of adjacent discs to the arthrodesis. The disc
spaces were classified by the UCLA scale. Results: Of the 83 patients evaluated, 66 were males (79%) and 18 females (21%), with a mean age of
35.5 years. The mean follow-up period was 40 months. As the fractures 75% were between T12 and L2 (p<0.001), being of the A3 type in 65% of the
cases (p<0.001). The most common mechanism of injury, accounting for 50% of the cases (p<0.001), was fall from height. Only 6% of the superior
discs and 12% of the inferior ones showed some degree of degeneration. No patient underwent a new surgical approach. Conclusion: The incidence
of degeneration on adjacent disc in patients after arthrodesis resulting from fractures ranged from 6% to 12% with an average follow-up of 40 months.
Keywords: Spinal fractures; Spinal fusion; Lumbosacral region; Thoracic vertebrae; Intervertebral disc degeneration; Radiography.

RESUMEN
Objetivo: Analizar la degeneración del disco adyacente después de artrodesis debido a fracturas toracolumbares. Métodos: Ochenta tres pacientes que fueron sometidos a artrodesis posterolateral en los niveles toracolumbares tuvieron las radiografías analizadas para la degeneración de los
discos adyacentes a la artrodesis. Los espacios de los discos se clasifican según la escala de UCLA. Resultados: De los 83 pacientes evaluados,
66 eran hombres (79%) y 18 mujeres (21%), con edad promedio de 35,5 años. El período medio de seguimiento fue de 40 meses. Con respecto
a las fracturas, el 75% se encontró entre T12 y L2 (p<0,001), siendo del tipo A3 en el 65% de los casos (p<0,001). El mecanismo más común de
lesión, representando el 50% de los casos (p<0,001), fue la caída de altura. Sólo el 6% de los discos superiores y 12% de los discos inferiores
mostraron algún grado de degeneración. Ningún paciente fue sometido a un nuevo abordaje quirúrgico. Conclusión: La incidencia de la degeneración
del disco adyacente en pacientes después de la artrodesis debido a las fracturas varió de 6% a 12% con un seguimiento promedio de 40 meses.
Descriptores: Fracturas de la columna vertebral; Fusión vertebral; Región lumbosacra; Vértebras torácicas; Degeneración del disco intervertebral;
Radiografía.

INTRODUÇÃO
As fraturas da coluna torácica e lombar são as mais frequentes
do esqueleto axial e correspondem cerca de 89% das fraturas da
coluna vertebral, em sua maioria, entre T11 e L2.1
Nas últimas décadas, o crescente número dos acidentes
automobilísticos e industriais tem aumentado diretamente a

complexidade das fraturas, assim como o surgimento de novas
técnicas de instrumentação, das quais levam ao aumento da prevalência da artrodese toracolombar. Junto a isso, sugiram complicações. Uma delas é a doença do disco adjacente (DDA).
A DDA é definida como processo anormal que se desenvolve no
nível acima e/ou abaixo do segmento onde foi realizada a artrodese.2
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Esse processo pode ser representado por degeneração discal (39%),
instabilidade, hipertrofia facetaria, hérnia de disco 3(28%), estenose
de canal (33%), fratura vertebral e escoliose (17%). Sua ocorrência
depende do tipo de fusão, por aumento da mobilidade dos segmentos
livres da fusão, das alterações metabólicas intradiscais, do aumento
da pressão intradiscal, ou ainda das alterações biomecânicas ocasionadas pela mudança do eixo da coluna, como, por exemplo, a perda
da lordose lombar.2
Com o aparecimento da DDA, foram feitas considerações cuidadosas sobre o uso de implantes de fusão e novos implantes como
a estabilização dinâmica e uso do disco artificial.5 Entretanto, ainda
não existe conclusão sobre isto: se a DDA é um achado radiológico, ou consequência que indica maus resultados clínicos.5 Alguns
autores ainda dividem a definição desta doença em degeneração
do nível adjacente, na qual há exames de imagem alterados com
pacientes assintomáticos, ou em pacientes sintomáticos com exames de imagem compatíveis.6
Neste artigo é feita uma análise radiográfica retrospectiva de 83
pacientes com fratura toracolombar submetidos à artrodese póstero-lateral, tendo sido avaliado o comportamento dos discos adjacentes
às fusões realizadas com seguimento médio de 40 meses.

MÉTODOS
Estudo retrospectivo analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
de Faculdade de Medicina de Marilia (CAAE: 41787115.4.0000.5413),
parecer número 965.154. Todos os pacientes concordaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Foram analisados retrospectivamente 83 prontuários de pacientes
atendidos no Hospital das Clínicas de Marília (FAMEMA), no período
de 2000 a 2012, os quais apresentaram fraturas toracolombares, tratadas cirurgicamente e com acompanhamento ambulatorial. Todos os
pacientes haviam sido submetidos à artrodese póstero-lateral, com
fixação por meio de parafusos pediculares de 2 a 5 níveis.
Foram analisadas e comparadas, por dois médicos diferentes,
as radiografias da coluna toracolombar (T4 a S1) do dia do trauma
e com, no mínimo, 24 meses de pós-operatório. As fraturas, então,
receberam a classificação AO,7 e os discos adjacentes à artrodese
(superior e inferior), pela Escala da Universidade Central de Los Angeles (UCLA), usada para medir a degeneração discal radiográfica,8
(Tabela 1) tipo de trauma e algum tipo de lesão associada.
Critérios de inclusão: idade mínima de 18 anos, último nível de
artrodese na coluna lombar, mínimo de 24 meses de pós-operatório.
Critérios de exclusão: idade inferior a 18 anos, qualquer
déficit motor, artrodese torácica pura, menos de 24 meses de
pós-operatório, sinais degenerativos na radiografia inicial, infecção
e pacientes submetidos à retirada de material por qualquer motivo.
Tabela 1. Escala da Universidade Central de Los Angeles (UCLA) para medir
a degeneração do disco intervertebral em radiografias.
Grau
I
II
III
IV

Diminuição do
espaço discal
+
++-

Osteofitos
+
+-

Esclerose do platô
vertebral
+

RESULTADOS
Dos 83 pacientes avaliados, 65 do sexo masculino (78,3%) e
18 do sexo feminino (21,7%); a idade variou de 18 a 51 anos com
média de 35,6 anos (IC 95%: 32,9 – 38,1). Foi observado o período
de seguimento mínimo de 24 meses e máximo de 115 meses,
média 40 meses (IC 95%: 36,3 – 46,6). Todos os pacientes foram
submetidos à artrodese póstero-lateral com instrumentação de
parafusos pediculares via posterior e descompressão.
Os níveis de fraturas foram T11 – 9 (10,8%), T12 – 20 (24,1%),
L1 – 21 (25,3%), L2 – 23 (27,7%), L3 – 9 (10,8%), L4 – 1 (1,2%)
(p< 0,001). (Tabela 2) Classificadas como A2 – 4 (4,8%), A3 – 55 (66,3%),
B1 – 4 (4,8%), B2 – 13 (15,7%), C – 7 (8,4%) (p<0,001). (Tabela 3)
Lesões associadas, como TCE, trauma torácico, trauma abdominal e/ou outras fraturas, foram encontradas em 31 (37,3%) dos
pacientes (p = 0,02).
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Tipos de trauma: acidente automobilístico 31 (37,3%);
atropelamento 2 (2,4%); queda de altura 42 (50,6%); trauma direto
8 (9,6%) (p<0,001).
Achados do disco superior: grau 1 – 70 (84,3%), grau 2 – 8 (9,6%),
grau 3 – 3 (3,6%), grau 4 – 2 (2,4%); disco inferior: grau 1 – 56
(67,5%), grau 2 – 17 (20,5%), grau 3 – 9 (10,8%), grau 4 – 1 (1,2%).
(Tabela 4) (Figura 1)
Tabela 2. Nível fratura (p< 0,001).
Frequência
9
20
21
23
9
1
83

T11
T12
L1
L2
L3
L4
Total

Válido

Porcentagem
10,8
24,1
25,3
27,7
10,8
1,2
100,0

Tabela 3. Classificação das fraturas (p<0,001).
Frequência
4
55
4
13
7
83

A2
A3
B1
B2
C
Total

Válido

Porcentagem
4,8
66,3
4,8
15,7
8,4
100,0

Tabela 4. Degeneração discal (UCLA).
1
2
3
4
Total

Válido

Disco superior
Frequência Porcentagem
70
84,3
8
9,6
3
3,6
2
2,4
83
100,0

Disco inferior
Frequência Porcentagem
56
67,5
17
20,5
9
10,8
1
1,2
83
100,0
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Figura 1. Degeneração discal, número de pacientes/classificação (UCLA).

DISCUSSÃO
As fraturas da coluna torácica e lombar são as mais frequentes
do esqueleto axial e correspondem a cerca de 89% das fraturas
da coluna vertebral. Dois terços das fraturas da coluna torácica e
lombar ocorrem na transição toracolombar entre T11 e L2 (50% das
fraturas da coluna torácica no nível T12 e 60% das fraturas da coluna lombar no nível L1). A predominância das fraturas nessa região
está relacionada com a redução da estabilidade entre o segmento
torácico (mais rígido e estável) e o lombar (maior flexibilidade e
maior amplitude dos movimentos). Essas fraturas decorrem de
queda de altura em 47% dos pacientes, de acidente automobilístico
em 44,1% e de trauma direto em 8,8%.1,4 A lesão discal associada
a fratura (no momento do trauma) deve ser considerada, pois esta
influencia na estabilidade e na gênese da dor aguda e crônica, podendo levar ao desequilíbrio sagital e a piora da qualidade de vida
(dor),1 porém, esta é raramente encontrada nos discos adjacentes
aos níveis de artrodese no pós-operatório imediato.
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A doença dos discos adjacentes (DDA) após fusões da coluna
vertebral lombar é responsável por uma percentagem substancial
de cirurgia de revisão da coluna. Embora o desenvolvimento da
degeneração do segmento adjacente possa ser considerada como
parte do envelhecimento normal do processo degenerativo, esse
fenômeno parece ser, pelo menos em parte, influenciado pelas
alterações que surgem como consequência da artrodese lombar.9-12
Outros estudos têm sido realizados sobre o tema, e estes levam
em consideração a altura do disco e os sinais de instabilidade.
Verificou-se grande variação na prevalência de 5% a 43%, porém a
prevalência de necessidade de cirurgias de revisão variou de 2% a
15%,13-15 nas quais, em sua maioria, foi realizada apenas descompressão do canal sem aumentar o nível da artrodese.
Estudos biomecânicos defendem o aumento da prevalência da
doença degenerativa adjacente após artrodese.9,10,16 Seus autores
afirmam que uma possível etiologia da degeneração do segmento
adjacente após a artrodese se dá devido ao aumento do stress ou à
uma hipermobilidade. Lee e Langrana mostraram que há um aumento
da tensão nas articulações adjacentes de L3-L4 e L4-L5 após artrodese lombossacra.16 Um único nível de artrodese lombar foi estudado
por Quinnell e Stockdale, e estes observaram que o disco adjacente
superior não foi afetado, diferente do disco inferior que teve mudança
em suas características.10 Testes em modelos in vitro, foram realizados
por Axelsson et al.,17 que encontraram hipermobilidade do segmento
adjacente, provando assim, biomecanicamente, que as fusões lombares produzem consequências negativas sobre os discos adjacentes.
Segundo Ghiselli et al.,8 a incidência de DDA variou de 0 a 6,1%, tendo média de 3,9% ao ano, com seguimento de cinco e dez anos. Desses
pacientes, 83,5% e 63,9% ficaram livres de doença, respectivamente, e
foi concluído que, 16,5% e 36,1% respectivamente, necessitarão de novo
procedimento cirúrgico devido à doença do disco adjacente.
Park et al.,2 apontam as causas que mais favorecem ao desenvolvimento da DDA, descritas no Quadro 1. O principal fator para
não ocorrência da DDA seria a preservação da faceta proximal,
conforme afirmam Wiltse et al.18
Ao comparar o aumento da carga nas facetas, nas diferentes
formas de fusão, conclui-se que na artrodese posterior este é grande; na anterior, intermediário e, na circunferencial, há pouco efeito.8
A DDA tem sido maior em fusões posteriores quando comparada
à artrodese circunferencial e à fusão anterior.15,19,20
Em nosso estudo, a grande maioria dos pacientes eram do
sexo masculino (79%) pois, estes estão mais expostos a traumas.
Como na literatura, o nível mais frequente de fratura foi T12 – L2
em 75% dos casos e a classificação mais comum foi A3 em 65%.
Convém ressaltar que, em nosso estudo, foram considerados

Quadro 1. Principais fatores de risco da DDA após instrumentação.
Artrodese posterior
Lesão da faceta articular superior à artrodese,
Alinhamento sagital,
Tamanho da fusão,
Pós-menopausa,
Osteoporose,
Sexo feminino,
Idade acima de 55 anos,
Degeneração pré-existente nos níveis adjacentes.

apenas pacientes operados e sem déficits neurológicos. Os achados na literatura também são condizentes no que diz respeito aos
tipos de trauma encontrados nesta pesquisa: queda de altura
(50%), acidente automobilístico (37%), trauma direto (10%), atropelamento (3%).
Observa-se que a maioria dos pacientes envolvidos em traumas
são jovens e que o tempo de seguimento deste estudo foi pequeno
para que possa haver uma avaliação da degeneração discal precoce. É necessário assim, um maior tempo de acompanhamento, pois
apenas 6% (superior) e 12% (inferior) dos discos adjacentes mostraram sinais radiográficos de degeneração relevantes. E apesar
da ressonância magnética ser o exame padrão ouro para avaliação
dos disco, essas não foram realizadas por questões de custos.

CONCLUSÃO
A Doença Degenerativa do Disco Adjacente (DDA) deve continuar sendo um tema de estudos e com maior tempo de acompanhamento, pois a sua incidência ainda é baixa em pacientes com
artrodese pós fraturas, sem patologias prévias e faixa etária baixa.
E dentro deste contexto, reforçamos ainda que a preservação da
faceta articular no nível adjacente superior e o alinhamento sagital,
continuam sendo as principais formas de prevenção da DDA.
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