
RESUMO
Objetivo: As fraturas toracolombares do tipo explosão, embora amplamente descritas na literatura, permanecem sem consenso quanto 

às modalidades de tratamento. O objetivo do presente estudo foi avaliar os resultados clínicos e radiológicos da instrumentação percutânea 
sem artrodese como método de fixação dessas lesões. Métodos: O estudo transversal retrospectivo avaliou 16 pacientes por meio da 
aferição da cifose regional pelo método de Cobb e dos escores de qualidade de vida e retorno ao trabalho (Índice de Incapacidade de 
Oswestry, EVA, SF-36 e Denis). Resultados: Seis meses depois do tratamento cirúrgico, verificou-se 62,5% dos pacientes com incapaci-
dade mínima segundo o Índice de Incapacidade Oswestry, manutenção da correção da cifose regional e ausência de falha da síntese. 
Conclusões: Os desfechos clínicos e radiológicos do estudo sugerem que a fixação minimamente invasiva é relevante para o tratamento 
das fraturas toracolombares do tipo explosão. Nível de evidência IV; Estudo observacional: coorte retrospectiva.

Descritores: Coluna Vertebral; Fraturas da Coluna Vertebral; Traumatismos da Coluna Vertebral; Fixação de Fratura.

ABSTRACT
Objective: There is still no consensus as to the treatment options for thoracolumbar burst fractures, although these fractures are widely 

described in the literature. The aim of this study was to evaluate the clinical and radiological outcomes of percutaneous instrumentation 
without arthrodesis as a method of fixation of these lesions. Methods: This retrospective, cross-sectional study evaluated 16 patients by 
measuring regional kyphosis using the Cobb method and the scores for quality of life and return to work (Oswestry Disability Index, VAS, 
SF-36 and Denis). Results: Six months after surgical treatment, 62.5% of all patients showed minimal disability according to the Oswestry 
Disability Index, maintenance of regional kyphosis correction and no synthesis failure. Conclusions: The clinical and radiological outcomes 
of the study suggest that minimally invasive fixation is indicated for the treatment of thoracolumbar burst fractures. Level of evidence IV; 
Observational study: retrospective cohort.

Keywords: Spine; Spinal Fractures; Spinal Injuries; Fracture Fixation.

RESUMEN
Objetivo: Las fracturas toracolumbares del tipo explosión, aunque están ampliamente descritas en la literatura, siguen sin tener con-

senso en cuanto a las modalidades de tratamiento. El obetivo del presente estudio fue evaluar los resultados clínicos y radiológicos de la 
instrumentación percutánea sin artrodesis como método de fijación de estas lesiones. Métodos: El estudio transversal retrospectivo evaluó 
a 16 pacientes, midiendo la cifosis regional mediante el método de Cobb y las puntuaciones de calidad de vida y reincorporación al trabajo 
(Índice de Discapacidad de Oswestry, VAS, SF-36 y Denis). Resultados: Seis meses después del tratamiento quirúrgico, el 62,5% de los 
pacientes presentaron discapacidad mínima según el Índice de Discapacidad de Oswestry, mantenimiento de  corrección de  cifosis re-
gional y ausencia de fallo de síntesis. Conclusiones: Los resultados clínicos y radiológicos del estudio sugieren que la fijación mínimamente 
invasiva es pertinente para el tratamiento de  fracturas toracolumbares del tipo explosión. Nivel de evidencia IV; Estudio observacional: 
estudio de cohorte retrospectivo.

Descriptores: Columna Vertebral; Fracturas de la Columna Vertebral; Traumatismos Vertebrales; Fijación de Fractura.
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INTRODUÇÃO
As fraturas explosão da coluna toracolombar são responsáveis 

por aproximadamente 45% de todas as principais lesões dessa 
região, com pelo menos metade dos pacientes mantendo a 
função neurológica intacta. Apesar da alta incidência e a extensa 
descrição sobre este tópico na literatura, as melhores estratégias 
de tratamento permanecem controversas.1,2

A instrumentação curta com parafusos pediculares para o trata-
mento das fraturas toracolombares ganhou popularidade na década 
de 1980. No entanto, logo ficou demonstrada a alta taxa de falha 
precoce, sobretudo quando havia comprometimento da coluna an-
terior.3 Em 1994, McCormack et al., propuseram a classificação que 
introduziu o conceito de compartilhamento de carga como uma ma-
neira de descrever a extensão da cominuição óssea, a quantificação 
do desvio da fratura e a quantidade de correção da deformidade 
cifótica,4 com a clara intenção de possibilitar uma ferramenta obje-
tiva para prever falha da fixação posterior isolada e guiar a decisão 
terapêutica da complementação através de suporte anterior.

Nas últimas décadas, diversos estudos forneceram evidência 
de que a fixação posterior curta com parafusos no nível da fratura 
é suficiente para alcançar a estabilidade em alguns padrões de 
lesão, tais como as fraturas por explosão, evitando a necessidade 
de reconstrução circunferencial e da fusão instrumentada de longos 
segmentos da transição toracolombar.2,4-7 Ao longo desses anos, 
análises biomecânicas forneceram conhecimentos básicos, que 
levaram ao desenvolvimento de materiais de síntese com maior 
rigidez e melhor preparo para o compartilhamento de carga ao 
longo das três colunas descritas por Denis.4,8

A disseminação dos conceitos da cirurgia minimamente invasiva 
fez com que os cirurgiões se atentassem para a comprovada mini-
mização da lesão de tecidos moles, redução da perda sanguínea 
intra-operatória e melhores escores de dor pós-operatórios que 
as demais abordagens.9 Como parte de um contexto de diversas 
opções de tratamento cirúrgico para as lesões toracolombares 
instáveis, a ideia de realizar a fixação posterior sem a necessidade 
de artrodese apareceu como uma possibilidade viável de restabe-
lecimento de função e manutenção de mobilidade, nos casos onde 
há constatação de integridade neurológica.10-15

O objetivo do presente estudo foi avaliar os desfechos do tra-
tamento cirúrgico com fixação curta sem artrodese das fraturas 
toracolombares tipo explosão.

CASUÍSTICA E MÉTODOS
Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com 

Seres Humanos do IPETEC (Instituto de pesquisa inovação tec-
nológica e educação), que aprovou este estudo com o Parecer n. 
4.007.361 em 2019, com número CAAE. 30745220.9.0000.5479, foi 
realizado um estudo transversal de uma série consecutiva de pa-
cientes tratados para fratura toracolombar do tipo explosão (AOSPI-
NE A3/A4 – sem lesão do complexo ligamentar posterior e B – com 
lesão do complexo ligamentar posterior), entre os anos de 2018 e 
2020, em um Hospital Quaternário da Cidade de São Paulo. Para a 
definição do tratamento cirúrgico, nos casos classificados como A3/
A4, sem instabilidade mecânica comprovada, a cirurgia foi indicada 
com base nos princípios de mobilidade precoce e retorno imediato 
às atividades dos pacientes, como alternativa ao tratamento clínico; 
os pacientes com fraturas B, por sua vez, obedeceram aos critérios 
originais da classificação que situa tal grupo de lesões como ins-
táveis. Os critérios de inclusão foram: participantes de ambos os 
sexos, submetidos ao tratamento cirúrgico e avaliados seis meses 
após a cirurgia mediante convocação ambulatorial, sem evidência 
de déficit neurológico à admissão. Foram excluídos os designados 
por fratura patológica ou fratura-luxação, além daqueles com pron-
tuário e/ou imagens incompletos, ou ausência de preenchimento 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

O tratamento cirúrgico considerado para este estudo foi a fi-
xação minimamente invasiva por via posterior (estabilização sem 

artrodese), realizada um nível acima e um nível abaixo da fratu-
ra, além da colocação de um parafuso no nível da fratura, como 
descrito por Kanna et al.,16 Foi realizada a busca pelos pacientes 
cadastrados no controle de dados de hospital terciário com depar-
tamento de ortopedia e traumatologia próprio por intermédio do CID 
para fratura de vértebras torácicas e fratura de vértebras lombares.

A amostra de dezesseis pacientes foi analisada inicialmente con-
forme os dados descritivos, que revelaram idade média de 39,5 anos 
(±15) e com a prevalência do sexo masculino (56,25%) em relação 
ao feminino (43,75%). O mecanismo de trauma mais frequente foi a 
queda de altura (75%), seguido dos acidentes automobilísticos (25%). 
O tempo médio de internação pós-operatória foi de 2,5 dias (±0,7).

Os pacientes foram, então, submetidos à avaliação clínica 
transversal do seu estado funcional e qualidade de vida por meio 
dos questionários Índice de Incapacidade Oswestry (ODI),17 Escala 
Visual Análoga da Dor (EVA Lombar)18-21 e Questionário de Estado 
de Saúde SF-36,22 todos validados para utilização em língua por-
tuguesa. Paralelamente, envolveu a avaliação de radiografias, to-
mografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas da coluna 
toracolombar, realizadas antes e após a realização dos procedimen-
tos cirúrgicos, a fim de possibilitar a aplicação das classificações 
AOSpine,23,24 McCormack – Load Sharing4 e Thoracolumbar Injury 
Classification and Severity Score (TLICS).24 A mensuração da cifose 
regional foi realizada, segundo o método de Cobb nos períodos pré 
e pós-operatórios, na incidência em perfil do segmento acometido.25

A análise estatística envolveu a quantificação de dados descri-
tivos através de média e desvio padrão para variáveis contínuas 
e o uso de percentagem para variáveis categóricas utilizando o 
software SPSS Statistics 21.

RESULTADOS
A deformidade cifótica regional no período pré-operatório apre-

sentou uma média de 15,9° (±7,07), com uma variação média 
para o pós-operatório de 6,9° (±5,09). Já o índice “TLICS” (Thora-
columbar Injury Classification and Severity Score) apresentou uma 
pontuação média de 3,75 (±1,52). (Tabela 1)

Os pacientes foram subdivididos segundo a Classificação AOS-
pine,23,24 apresentando L1/A4 (25%) como mais incidente. (Tabela 2) 
A classificação de McCormack4 (Load Sharing) também foi utilizada, 
sendo que os valores de 3 e 6 pontos foram os mais encontrados, 
com 4 doentes cada (25%). (Tabela 3)

Podemos observar a quantificação dos pacientes pelos níveis 
do índice ODI (Oswestry Disability Index) em relação à classifica-
ção AOSpine (Tabela 4) e pela classificação de McCormack (Load 
Sharing). (Tabela 5)

Tabela 1. Dados Descritivos.

Características Total
Tamanho da amostra 16 (100%)

Idade 39,5 years (±15)

Dias de internação pós-operatória 2,5 (±0,7)

Sexo
  Feminino 7 (43,75%)

  Masculino 9 (56,25%)

Mecanismo de Trauma
Queda de Altura 12 (75%)

Colisão Automobilística 4 (25%)

Oswestry Disability Index (ODI)
Mínimo 10 (62,5%)

Moderado 4 (25%)

Grave 2 (12,5%)

Deformidade Cifótica (° Cobb)
Antes 15,9 (±7,07)

Depois 6,9 (±5,09)

TCLIS 3,75 (±1,52)
Legenda. ± - desvio padrão; ° Cobb – angulação de Cobb.
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Em relação aos desfechos clínicos de dor e qualidade de vida, 
a média da Escala Visual Analógica da Dor apresentou o escore de 
4,1 (±1,6). Por sua vez, a qualidade de vida mensurada pela ferra-
menta SF-36 Físico e SF-36 Mental apresentaram os valores 73,2 
(±15,6) e 76,1 (±8,5), respectivamente. (Tabela 6) Na avaliação da 
escala de Denis, os valores apresentados foram de 2,43 (±0,8) para 
o subtipo dor e 2,37 (±1,1) para o subtipo trabalho. (Tabela 7) Foi 
encontrada, ainda correlação entre a incapacidade mínima no ODI 
e os melhores resultados nos demais escores avaliados. (Tabela 8)

Não houve nenhum paciente com diagnóstico de soltura do 
material de síntese ou de infecção dentro da amostra estudada.

DISCUSSÃO
As fraturas explosão da transição toracolombar caracterizam-se 

por envolver aspectos bastante divergentes na literatura, no que 
diz respeito às classificações e as orientações de tratamento.1,2 
Ao avaliar as possíveis correlações entre os mecanismos do trauma, 
os achados radiológicos e a apresentação clínica dos pacientes, 
fica clara a ausência de regra de correspondência entre estes.9 

O grau de comprometimento do canal vertebral, por exemplo, foi 
alvo de tentativas de correlação direta com presença de déficit neu-
rológico. Na prática, foi retratada a presença de fraturas com menos 
de 40% de envolvimento associado a déficits neurológicos graves; 
em contrapartida, lesões com mais de 90% do canal vertebral sem 
quaisquer seqüelas neurológicas.26,27

De modo geral, fraturas explosão podem ser consideradas 
mecanicamente estáveis desde que haja preservação do com-
plexo osteoligamentar posterior. A perturbação dessas estruturas, 
portanto, é a chave para a instabilidade das lesões, tendo como 
principais sinais os altos graus de compressão axial (>50%) ou 
mais de 25° de angulação.1,6,28

Definido o tratamento cirúrgico para estabilização das lesões, os 
defensores da técnica percutânea relatam como questões centrais a 
diminuição do tempo operatório e da perda sanguínea, além de menor 
traumatismo de partes moles. Por outro lado, os que se opõem às 
técnicas minimamente invasivas, advogam quanto à longa curva de 
aprendizado necessária ao cirurgião, e a possibilidade de restauração 
inadequada da cifose. Lee et al., mostraram uma perda de 3,1° no 
grupo percutâneo versus 3,5° no grupo aberto para cifose regional.11 
Dong et al., não encontraram diferenças significativas entre as técnicas 
quanto aos seus efeitos curativos ou nos padrões radiológicos, com 
profunda semelhança na capacidade de alcançar bons resultados.10 
Lee et al., Vanek et al., e Dong et al., observaram pontuações signi-
ficativamente mais baixas nas escalas de dor, nos pacientes opera-
dos de forma percutânea, especialmente no período pós-operatório 
recente; os autores atribuíram a melhor resposta à recuperação mais 
rápida de dor muscular advinda da menor dissecção da musculatura 
paravertebral no grupo minimamente invasivo, em comparação com 
o grupo operado da maneira aberta tradicional.10,11,14

A instrumentação segmentar posterior curta vem demonstrando 
ser um método de alcançar a estabilidade das fraturas por ex-
plosão. A colocação de parafusos pediculares no corpo vertebral 
fraturado gera uma construção confiável do ponto de vista biome-
cânico, além de resultados clínicos de curto prazo terem sinalizado 
para auxílio na correção da cifose e restauração da altura do corpo 
vertebral acometido, incluindo as lesões com evidência de lesão 
do complexo ligamentar posterior.16,29 Não menos importante, a 
cirurgia permite o início imediato da mobilização pós-operatória sem 
o peso de uma órtese, bem como elimina a necessidade de uma 
órtese externa durante três a seis meses nos casos de tratamento 
conservador. Em outras palavras, além de uma opção exequível 
para o tratamento das lesões instáveis, a fixação minimamente 
invasiva tem um papel intermediário quando não há uma indicação 
objetiva de tratamento cirúrgico ou não-cirúrgico.9,30

O princípio de “órtese interna”, utilizado nas fixações sem artrode-
se, vale-se da preservação de segmentos de movimento e correção 
efetiva da cifose, mesmo após a remoção da síntese. (Figura 1) No 
nosso estudo, optamos por manter a síntese após a consolidação 
das fraturas, tendo em vista a dificuldade de reconvocação dos pa-
cientes e a ausência de evidência, na literatura, de que haja melhores 
resultados no seguimento de longo prazo para os pacientes subme-
tidos à retirada do material implantado após a consolidação.2, 31-33

Tabela 3. Classificação de McCormack (LoadSharing).

Classificação de McCormack N

3 pontos 4 (25%)

4 pontos 2 (12,5%)

5 pontos 3 (18,8%)

6 pontos 4 (25%)

7 pontos 2 (12,5%)

8 pontos 1 (6,3%)
Legenda. N – número de participantes.

Tabela 4. Classificação AOSpine e OswestryDisability Index (ODI).

Classificação AOSpine
ODI T8/A4 T10/B2 T12/A3 T12/B2 L1/A3 L1/A4 L1/B2 L3/A2 L3/A4

Mínimo 1 1 0 2 1 1 2 1 1

Moderado 0 0 0 1 0 2 1 0 0

Grave 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Tabela 5. Classificação de McCormack (Load Sharing) e Oswestry Disability 
Index (ODI).

McCormack Classification (Load Sharing)
ODI 3 pontos 4 pontos 5 pontos 6 pontos 7 pontos 8 pontos

Mínimo 1 1 3 2 2 1

Moderado 3 1 0 0 0 0

Grave 0 0 0 2 0 0

Tabela 6. Escalas de Dor e Qualidade de Vida.

N Média (±)
SF-36 Físico 16 73,2 (±15,6)

SF-36 Mental 16 76,1 (±8,5)

Escala Visual Analógica de Dor 16 4,1 (±1,6)
Legenda. N – número de participantes; ± - desvio padrão.

Tabela 7. Escala de Denis.

N Média (±)
Denis dor 16 2,43 (±0,8)

Denis trabalho 16 2,37 (±1,1)
Legenda. N – número de participantes; ± - desvio padrão.

Tabela 8. Desfechos clínicos pelo Oswestry Disability Index.

N Mean (±)
Oswestry 

Disability Index
SF-36 
Físico

SF-36 
Mental EVA Dor Denis 

Dor
Denis 

Trabalho
Mínimo 10 81,8 (±10,3) 80 (±0,0) 3,1 (±0,9)1,9 (±0,5) 1,7 (±0,4)

Moderado 4 64,5 (±11,4) 74,5 (±6,8) 5,5 (±0,5) 3 (±0,0) 3,2 (±0,9)

Grave 2 48 (±0,0) 60 (±16,9) 6,5 (±0,7) 4 (±0,0) 4 (±1,4)
Legenda. N – número de participantes; ± - desvio padrão; EVA – escala visual analógica.

Tabela 2. Classificação AOSpine.

Classificação AO N
L1/A4 4 (25%)

L1/A3 1 (6,25%)

T8/A4 1 (6,25%)

L3/A2 1 (6,25%)

L3/A4 1 (6,25%)

L1/B2 3 (18,75%)

T12/B2 3 (18,75%)

T12/A3 1 (6,25%)

T10/B2 1 (6,25%)
Legenda. N – número de participantes.
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A tentativa de encontrar uma classificação com boa repro-
dutibilidade, viável para guiar o tratamento cirúrgico e prever a 
possibilidade de falha terapêutica, tornou-se objeto de estudos de 
diversos autores desde a popularização dos implantes de terceira 
geração. Assim como reportado anteriormente, avaliamos a ausên-
cia de correlação direta entre o Load Sharing (McCormack et al.,4) 
e a necessidade de fixação circunferencial das fraturas explosão, 
assim como a incapacidade do escore TLICS de contemplar todas 
as indicações para tratamento cirúrgico destas lesões.34,35 Embora 
existam indícios de que valores de Load Sharing maiores que seis 
pontos devam atentar para maior possibilidade de falha técnica 
caso opte-se pela instrumentação posterior isolada, é inequívoco 
que a evolução dos implantes possibilitou maior rigidez biomecâ-
nica para as fixações pediculares, com baixos graus de perda de 
cifose durante o seguimento e sem correlação clínica com piora 
funcional ou quebra dos implantes.36-38

A cirurgia de artrodese dos segmentos adjacentes à fratura e o 
tratamento conservador com órteses, sofrem, ainda, com questio-
namentos acerca das dificuldades do controle de dor e das seque-
las e restrições impostas no retorno ao trabalho, substancialmente 
em se tratando da população economicamente ativa, tão acometida 
pelas lesões traumáticas da coluna toracolombar. Por conseguinte, 
os bons resultados clínicos – ODI com predominância dos pa-
cientes denotando mínima incapacidade (62,5%) e somente dois 
outros com incapacidade grave (12,5%), SF-36, EVA e Denis (dor 
e trabalho) - apresentados pelos pacientes submetidos à fixação 
minimamente invasiva, embora com seguimento de curto prazo, 
fornecem substrato para considerar tratar esse grupo populacio-
nal através da instrumentação curta sem artrodese, com vistas de 
possibilitar menor dor e reabilitação precoce.17,20-22,31,38,39

Muito embora venha sendo divulgada desde a década de 1980, 
a fixação percutânea das fraturas toracolombares ainda permanece 
sendo alvo de reflexão com respeito a real aplicabilidade da técnica. 
Tendo em vista a importância de ponderar a cominuição óssea 
da fratura como fator preditor de possível falha de uma fixação 

insuficiente, o risco de perda de correção de médio a longo prazo 
(seguimento maior do que dois anos) deve ser considerada.4,5,14,18 

Há que se reconhecer, ainda, a maior capacidade de correção da 
cifose e de restauração da altura vertebral, através da fixação aberta 
com artrodese, sobretudo nos casos com evidência de ausência 
de redução postural  e sinais clínicos ou radiológicos de lesão do 
complexo ligamentar posterior.13 Em suma, as melhores descrições 
de resultados favoráveis à técnica de instrumentação percutânea, 
sugerem relação direta com os casos sem cominuição fraturária 
grave ou lesão ligamentar.10,11,15,34

Embora o nosso estudo tenha identificado desfechos clínicos 
e radiológicos favoráveis à técnica, assim como tem sido bem 
documentado nas metanálises divulgadas recentemente, ainda 
carecem estudos clínicos randomizados de alta qualidade, com 
seguimento de pelo menos dois anos, a fim de comparar a aborda-
gem minimamente invasiva de instrumentação curta sem artrodese, 
com as abordagens tradicionais que contemplam fusões de mais 
segmentos e exposição muscular ampla.39 Não menos importante, 
é fundamental sempre considerar os princípios de descompressão 
direta e fusão intersegmentar, não promovidos através da técnica 
percutânea, e já bastante consagrados para os casos com lesão 
neurológica e instabilidade marcante (lesão ligamentar, cifose grave 
e não-aposição dos fragmentos).27

CONCLUSÃO
Os resultados clínicos de curto prazo sugerem que a instrumen-

tação percutânea sem artrodese é segura e pode ser utilizada para o 
tratamento das fraturas toracolombares tipo explosão, com desfechos 
clínicos favoráveis e manutenção da correção da cifose regional.

Todos os autores declaram não haver nenhum potencial conflito 
de interesses referente a este artigo.

Figura 1. A, B e C – Fratura explosão de L1 (AOSpine A4) ; D e E – Fixação percutânea por via posterior de T12-L2 (Radiografias com 6 meses após a cirurgia).
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