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Introdução: Embora as recentes pesquisas estejam focadas em cirurgias de preservação do 
movimento, é inquestionável que neste momento as fusões lombares continuam a ser o padrão ouro 
no tratamento da doença degenerativa discal. Mais de um milhão de procedimentos de fusão são 
realizados por ano em todo o mundo. Os problemas envolvidos com a região doadora incluem 
hematoma, dor, aumento do tempo cirúrgico e perda de sangue. Para evitar essas complicações 
cirúrgicas, é importante desenvolver alternativas para os enxertos autólogos, tais como enxertos 
sintéticos. Neste trabalho, nós propomos o uso de Silicated Calcium Phosphate, um osteocondutor 
ósseo sintético único. Aqui apresentamos as razões clinicas e radiológicas que suportam o uso de 
silicated calcium phosphate como substituto do enxerto ósseo autólogo em fusões lombares. 
Métodos: Este é um estudo prospectivo e descritivo. 38 pacientes entre 35 e 65 anos (média de 55 
anos), diagnosticados com doença degenerativa discal foram submetidos à fusão lombar utilizando 
silicated calcium phosphate como enxerto ósseo. Os pacientes foram avaliados no pré-operatório, 
pós-operatório imediato, 6 semanas, 3, 6, 12 e 24 meses após a cirurgia. Raios-X AP e Lateral foram 
realizados no pós-operatório imediato e após 6 semanas. Raios X AP, lateral, flexão e extensão e 
tomografia computadorizada foram realizados nos retornos de 3, 6, 12 e 24 meses de follow up. Os 
questionários Oswestry Disability Index (ODI) e Visual Analogue Scale (VAS) foram realizados em 
todos os retornos, com o objetivo de avaliar o status clínico de cada paciente. 17 pacientes foram 
submetidos a ALIF (anterior lumbar interbody fusion) e 21 pacientes a XLIF (eXtreme lateral 
interbody fusion). Cages de PEEK foram preenchidos com 8 cc de silicated calcium phosphate 
misturado à 12 cc de aspirado de medula óssea para cada nível operado. 
Resultados: A literatura mostra taxas variáveis de fusão utilizando-se osso autólogo. Nós obtivemos 
89% de fusão aos 12 meses de follow up utilizando silicated calcium phosphate e aos 24 meses a 
taxa de fusão subiu para 93%. As complicações incluem não fusão: 1 paciente (2,6%), fusão tardia: 1 
paciente (2,6%), dor persistente: 4 pacientes (10,5%). Subsidência foi observada em 2 pacientes 
(5,3%). O tempo médio de cirurgia foi de 50 minutos e a média de perda de sangue foi de 58,7 cc. A 
média do VAS pré-operatório foi de 8,9, e após 24 meses decaiu para 1,8. A média de ODI pré-
operatório foi de 51,6, e diminuiu a 15,1 24 meses após a cirurgia. 
Conclusão: A utilização de silicated calcium phosphate é uma boa alternativa para alcançar uma 
fusão lombar sólida, evitando as complicações relativas ao sítio doador de enxerto autólogo, tais 
como dor e infecção. Redução do tempo de cirurgia, taxa de complicações diminuída e menor perda 
sanguínea foram fatores significantes em comparação aos dados históricos de enxerto ósseo 
proveniente da crista ilíaca.  
 


