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Introdução:  A discopatia degenerativa da coluna lombar tem sido tratada ao 
longo dos anos por métodos de estabilização por artrodese do seguimento 
acometido e apresentavam melhora do quadro álgico, porém à custa de uma total 
perda de movimento do seguimento artrodesado, o que causa uma sobrecarga 
mecânica nos níveis adjacentes e conseqüentemente discopatia degenerativa. 
Além disso, a cirurgia de fusão tem como complicações um longo período de 
recuperação, pseudoartrose e dor no pós-operatório, principalmente quando se 
usa enxerto ósseo autólogo do ilíaco. Na tentativa de mimimizar essas 
complicações foram desenvolvidas técnicas e próteses para substituição do disco 
degenerado mantendo o movimento e diminuindo a sobrecarga. 
Métodos: Nós realizamos 224 próteses em 171 pacientes e os acompanhamos 
clínica (utilizando a escala de dor VAS e questionário clínico ODI) e 
radiograficamente com 6 semanas, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 60 e 72 meses. As 
próteses foram feitas entre os níveis L2-L3 a L5-S1, sendo 122 casos de nível 
único e 49 casos de níveis múltiplos. 
Resultados: A média de escala de dor VAS pré-operatória era 8 e foi para 2,08 
aos 72 meses. A média ODI pré-operatória era 54% e no final do follow-up era 
de 15,72%. Complicações: 25% tiveram dor facetária ao longo deste período, 
0,44% de afundamento da prótese na placa terminal da vértebra, 11% de mal 
posionamento da prótese, 0,89% de quebra do polietileno, 0,44% de fratura 
bilateral de pedículos e 1,33% de ossificação heterotópica. Cinco casos foram 
revisados com fusão e 3 cirurgias foram complementadas com parafusos 
pediculares dinâmicos para tratar a dor facetária. 
Conclusões: Nossos resultados mostram que o disco artificial é uma alternativa 
segura e efetiva para tratamento da doença discal degenerativa lombar 
preservando o movimento e melhorando clinicamente a grande maioria dos 
pacientes, baixa taxa de complicações e com uma taxa global de satisfação de 
85%. 
 

 
 


