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Introdução/Objetivos: 
A intenção do presente trabalho é notificar que é possível , através de variações técnicas, o implante de 
sistema de estabilização interespinhoso de silicone no nível L5-S1 com eficácia e segurança. 
 
 
Materiais e Métodos: 
Foi estudado um grupo de 112 pacientes submetidos, no período de Janeiro de 2007 a  Fevereiro de 2009 
ao implante de sistema de estabilização dinâmica interespinhosa de silicone no nível L5-S1.  
 
 
Resultados: 
Foram encontradas as seguintes variações anatômicas: 40% dos pacientes apresentava a crista sacral 
média com altura superior a oito mm ( onde o sistema foi colocado da forma convencional, todavia invertido 
); 35% com a crista sacral média entre 7,5 e cinco mm ( onde o sistema foi implantado após pequena 
drilagem para adaptação ) e 25% doa pacientes apresentavam crista sacral média inferior a cinco mm ( 
onde foi realizada drilagem e modelagem-escultura de calhas laterais a crista sacral média para implante do 
sistema). Para a correta colocação do sistema, tanto a apófise espinhosa de L5 como a crista sacral média 
foram esculpidas para melhor encaixe do sistema. O sistema de silicone é ajustado e amarrado com 
cadarços de poliéster. 
 
Conclusões: 
Devido as variações anatômicas da porção posterior da transição lombo-sacral e suas variações, o implante 
de fixadores e estabilizadores dinâmicos interespinhosos torna-se um interassante problema técnico a ser 
resolvido e um desafio para o cirurgião de coluna. Em todos os pacientes, mesmo os que apresentavam a 
crista sacral média de altura inferior a 5 mm, foi possível instalar o equipmento de silicone. Este sistema 
parece ser uma das soluções para a estabilização posterior da transição lombo-sacral. É necessário o 
estudo de mais casos e de avaliações a longo prazo. 
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