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Introdução:  A formação óssea é reconhecida como uma infreqüente e assustadora complicação na 
artroplastia lombar. Pouca literatura com grandes séries de paciente está disponível atualmente a 
respeito da formação óssea após artroplastia cervical, tais como sua taxa, suas origens e se suas 
complicações podem ser prevenidas através de uma melhor avaliação pré-operatória do paciente ou 
até mesmo durante a cirurgia. A proposta desse estudo é avaliar, em nossa experiência, a taxa de 
formação óssea e mostrar alguns truques para evitar essa formação em artroplastia cervical 
utilizando-se o disco artificial PCM®.  
Métodos: Durante 48 meses, foram estudados 270 níveis em 158 pacientes que realizaram 
artroplastia cervical com Porus Coated Motion PCM® entre os níveis C3-C4 até C7-T1, para o 
tratamento de degeneração discal cervical com radiculopatia e/ou mielopatia.  A média de idade dos 
pacientes foi de 45,4 anos (entre 28 e 63 anos). A descompressão neural foi realizada seguindo a 
técnica de Smith-Robinson. Radiografias (AP, lateral e raios-X dinâmico) e avaliações clínicas foram 
coletadas no pré-operatório, pós-operatório imediato, 1, 3, 6, 9, 12, 24, 36 e 48 meses após a cirurgia. 
Foram utilizados os questionários Neck Disability Index (NDI), Visual Analog Scale (VAS) e TIGT 
para a avaliação clínica dos pacientes em cada retorno, e a escala de McAfee para as medidas dos 
graus de formação óssea. 
Resultados: Durante 48 meses de follow up, dos 270 níveis estudados, apenas 12 apresentaram 
algum tipo de formação óssea. Desses pacientes, 5 apresentaram grau I (41,6%), 4 níveis grau II 
(33,3%), 2 níveis apresentaram grau III (16,6%) e apenas um nível com grau IV (8,4%). O nível C5-
C6 estava envolvido em 41,6% dos casos, C6-C7 em 33,3%, C4-C5 em três níveis (25%) e C3-C4 
em nenhum caso (0%). A formação óssea foi observada em 41,6% em construções multi nível e em 
58,4% em construções de nível único. Clinicamente, os pacientes não demonstraram piora do quadro 
clínico em 100% dos casos. Em 92% dos pacientes que desenvolveram a formação óssea foram 
observados osteófitos nos níveis adjacentes e uma ressecção insatisfatória da PLL. Não foi realizada 
nenhuma revisão cirúrgica devido à formação óssea em nossa série de pacientes. 
Conclusão: Em nossa série, a formação óssea apresentou um pequeno índice, mostrando que pode 
ser evitada em certo grau através de uma seleção rigorosa dos pacientes e uma remoção completa da 
PLL. Essa complicação não mostrou relação significativa com a diminuição das escalas clínicas no 
pós-operatório. 
 
 


