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Resumo 

Fontes RBV. O disco intervertebral humano nas regiões cervical e lombar: morfologia e 
envelhecimento [Tese (Doutorado em Ciências Morfofuncionais)]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011. 

 

Introdução: A doença degenerativa discal é um grave problema de saúde pública. As 

alterações morfológicas que caracterizam o envelhecimento normal confundem-se com 

aquelas consideradas patológicas, em parte devido ao desconhecimento de como a 

morfologia do disco se altera ao longo da vida, especialmente em nível cervical. O objetivo 

deste estudo foi elaborar um perfil destas alterações nos segmentos cervical e lombar. 

Materiais e Métodos: Discos intervertebrais humanos cervicais e lombares foram coletados 

em autópsia de 30 indivíduos assintomáticos: 15 jovens (<35 anos) e 15 idosos (>65 anos). A 

morfologia destes discos foi analisada com técnicas de avaliação macroscópica, ressonância 

magnética (RM), histologia, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e imuno-

histoquímica para os colágenos de tipo I, II, III, IV, V, VI, IX e X. Resultados: Alterações 

degenerativas foram mais acentuadas nos discos de idosos, porém mesmo os discos jovens 

apresentaram degeneração significativa. A RM foi incapaz de detectar muitas dessas 

alterações. O anel fibroso possui lamelas oblíquas que se adensam com o envelhecimento. A 

análise histológica não revela um núcleo distinto em nível cervical, porém a MEV o 

demonstra claramente. As fibras colágenas sofreram intenso remodelamento e formam um 

padrão único para cada segmento, sendo colágeno tipo II o predominante nos discos 

humanos, com elevado conteúdo de colágeno IV nos discos cervicais e colágeno VI no anel e 

IX no núcleo lombar. Discussão: As alterações em nível cervical são semelhantes às do nível 

lombar com algumas peculiaridades: substituição cartilagínea é comum. Muitas das técnicas 

rotineiras de avaliação não conseguem detectar as alterações discais ultraestruturais únicas 

de cada segmento. A identificação de alterações colágenas próprias do envelhecimento 

normal permite identificar indivíduos que fogem deste padrão e fornecer bases para terapias 

de regeneração discal.  

 

Palavras-chave: Disco intervertebral. Degeneração discal. Envelhecimento. Fotomicrografia. 

Microscopia de polarização. Microscopia eletrônica. 



 

 

Abstract 

Fontes RBV. The human intervertebral disc in the cervical and lumbar segments: morphology 
and aging [Ph.D. thesis (Morphological Sciences)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011. 

 

 Introduction: Degenerative disc disease is a major public health problem. The morphological 

alterations of normal aging are frequently mistaken for those considered to be pathologic. 

This is at least in part due to our lack of understanding of how discs age in asymptomatic 

individuals, particularly in the cervical segment. Our aim is therefore to elaborate a 

morphological profile of these alterations in the cervical and lumbar levels. Materials and 

Methods: Human cervical and lumbar intervertebral discs were harvested at autopsy from 

30 asymptomatic individuals: 15 young (<35 years old) and 15 elderly (>65 years old). The 

morphology of these discs was studied utilizing macroscopic technique, magnetic resonance 

(MR), histology, scanning electron microscopy (SEM) and immunohistochemistry against 

types I, II, III, IV, V, Vi, IX and X collagens. Results: Degenerative changes were more evident 

in discs of elderly individuals but even young discs displayed significant degeneration. MR 

could not detect several of these alterations. The annulus is composed of alternating oblique 

lamellae that get denser as they age. Histology frequently did not reveal a distinct nucleus in 

the cervical segment but SEM did. Collagen fibers underwent an extensive remodeling and 

form a pattern unique to each segment. Collagen II is the predominant collagen type in 

human discs, with important components of collagen IV in cervical discs and VI in the 

annulus and IX in the nucleus of lumbar specimens. Discussion: Alterations in cervical discs 

are similar to those in lumbar specimens but include some peculiarities: cartilaginous 

transformation is common. Several alterations could not be detected by MR or normal 

histology. Understanding how collagens are modified during normal aging enables the 

identification of individuals with abnormal ultrastructure and provides theoretical bases for 

regeneration therapies.  

 

Key words: Intervertebral disc. Intervertebral disc degeneration. Aging. Photomicrography. 

Microscopy, polarization. Microscopy, electron. 
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1.1  Introdução e considerações epidemiológicas 

 

“The clinical picture of backache has often been an enigma to the medical profession”. É 

assim que Coventry et al. iniciam o mais importante estudo sobre a estrutura do disco 

intervertebral em 19451. A despeito de avanços tecnológicos e de múltiplas abordagens para 

seu estudo nos últimos 65 anos, esta frase permanece atual e tanto a cervical como a 

lombalgia, importantes problemas de saúde pública.  A dor referida à região da coluna 

vertebral é hoje uma das queixas médicas mais frequentes: estima-se que de 70 a 80% da 

população adulta passe por um episódio clinicamente relevante deste problema ao longo da 

vida2,3. Estudos adequados de incidência e prevalência de dor referida à região cervical 

(doravante aqui denominada apenas cervicalgia) ou lombar (lombalgia) são de condução 

extremamente complexa: os resultados são ultimamente afetados por inúmeros fatores, 

como geografia (país desenvolvido ou em desenvolvimento, área urbana ou rural), 

população (idade, tabagismo, doenças associadas, uso de analgésicos, situação ocupacional, 

sedentarismo), características de atendimento médico (por médico generalista ou 

especialista, unidade básica de atendimento ou hospital terciário) ou ainda de acordo com a 

maneira que o estudo afere esta informação (modelo prospectivo ou retrospectivo, 

reportado pelo paciente, seu médico ou outro profissional de saúde)2. 

 

Um grande número de estudos dedicou-se a estimar a prevalência de cervical e/ou 

lombalgia em diferentes populações – por exemplo, Strine e Hootman calcularam a 

prevalência de três meses de cervicalgia ou lombalgia na população americana em 31% no 

ano de 20024. Possivelmente mais útil é o cálculo da incidência, uma vez que estas queixas 

podem se tornar crônicas, porém tal cálculo é consideravelmente mais difícil de ser feito. 

Assim, um número bem menor de estudos seguiu populações previamente assintomáticas e 

calculou a incidência ao longo de determinado período de tempo. Em virtude dos fatores 

expostos no parágrafo anterior, a incidência anual de lombalgia na população geral 

reportada na literatura varia imensamente: valores desde 4 até 93% podem ser 

encontrados5,6. Divergências desta natureza são creditadas a diferentes perfis destas 
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subpopulações com relação a fatores de risco, como fumo e situação ocupacional, por 

exemplo7. Entretanto, mesmo em subpopulações com motivos para esconder esta queixa, a 

incidência de lombalgia é significativa: ao avaliar soldados de forças especiais do exército 

americano que poderiam ter suas promoções negadas se reportassem lombalgia, Carragee e 

Cohen relataram que 84% dos mesmos confirmaram ter passado por pelo menos um 

episódio de lombalgia em um período de 18 meses afastados de combate, e em 12% dos 

mesmos esta queixa foi classificada como “severa” baseado no Oswestry Disability Index 

(ODI)8. Ainda assim, mesmo as taxas de incidência mais baixas resultam em elevada 

prevalência deste problema na população. Em uma revisão recente, Walker identificou 30 

estudos epidemiológicos com metodologia apropriada publicados entre 1966 e 1998. A 

partir destes estudos, pôde calcular a prevalência pontual em 12 a 33%, prevalência de um 

ano em 22 a 65% e prevalência para a vida inteira em 11 a 84%9. A conclusão que se pode 

obter a partir dos estudos epidemiológicos é que a incidência de qualquer tipo de lombalgia 

durante um período de 1-2 anos é muito alta; por outro lado, o risco de este ser um episódio 

prolongado e necessitar assistência médica mais elaborada é bem menor2. 

 

O número de estudos epidemiológicos que se refere à cervicalgia é muito menor. Uma 

recente meta-análise detectou apenas dezessete estudos adequados entre os anos 1980-

200610. Mesmo assim, o padrão de grandes variações se repete: Bot et al. analisaram 

prospectivamente um ano de atendimento nos hospitais gerais da Holanda, para um total de 

mais de 1.500.000 consultas médicas e chegaram a uma incidência de 23,1 episódios por 

1000 pessoas.ano (primeiro episódio de cervicalgia)11. No outro extremo, Stahl et al. 

reportaram uma incidência muito maior, de 213 novos casos de cervicalgia por 1000 

pessoas.ano, calculada a partir de questionários respondidos por pacientes em unidades 

básicas de saúde do Canadá12. Estas taxas são em geral menores que as de lombalgia, porém 

também resultam em prevalência bastante significativa. Estima-se que a prevalência de um 

ano para cervicalgia na população adulta oscile ao redor de 20%, enquanto que cerca de 

67% da população apresenta ao menos um episódio clinicamente relevante de cervicalgia ao 

longo da vida2,13,14.  
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O impacto econômico destas duas condições sobre a sociedade moderna é imenso. 

Analisando uma coorte de 1146 pacientes afastados do trabalho por pelo menos 28 dias, 

dentro de um período de recrutamento de um ano em 5 dos 21 hospitais regionais da 

Suécia, Hansson e Hansson calcularam custos diretos e indiretos de cervical e lombalgia15. Os 

custos diretos, incluindo procedimentos percutâneos e cirúrgicos para tratamento, 

representaram apenas 7% dos custos totais ao final de dois anos de seguimento. Todavia, a 

perspectiva de retorno ao trabalho foi muito baixa: ao final deste seguimento de dois anos, 

28% deles não havia retornado ao trabalho. Sendo assim, a maior parcela dos custos 

decorreu de perdas indiretas, como pagamento de benefícios e dias perdidos de trabalho. 

Ao final do estudo, estes 1146 pacientes haviam levado a perdas de mais de 30 milhões de 

euros; extrapolando-se para o número de pessoas afastadas pelas mesmas causas naquele 

país durante o ano de 2001, pode-se calcular que os custos totais para tratamento de 

cervical e lombalgia chegaram a 1% do produto interno bruto (PIB) da Suécia15. Wieser et al. 

realizaram análise semelhante na Suiça exclusivamente para lombalgia: partiram de um 

grupo aleatório de pouco mais de 2500 habitantes, dos quais a metade apresentara 

lombalgia no último mês. Destes, 350 permaneciam em tratamento para lombalgia. 

Analisando os custos envolvidos no tratamento desta pequena amostra, Wieser et al. 

estimaram os custos diretos de tratamento de lombalgia na Suiça inteira em 2,6 bilhões de 

euros ou 6,1% de todo o gasto nacional em saúde. Quanto aos custos indiretos, estes ficam 

entre 2,2 e 4,1 bilhões de euros, consumindo assim 1,6 a 2,3% do PIB suiço no ano de 

200516. A maior parcela destes custos indiretos seriam decorrentes de “presenteísmo”, um 

neologismo derivado de absenteísmo e que denota as perdas de produtividade daqueles 

trabalhadores que comparecem ao trabalho, porém sintomáticos16. 

 

Há uma base de dados bem menor relativa aos custos societários exclusivamente da 

cervicalgia quando comparado com a lombalgia. Cassidy e Coté analisaram oito trabalhos 

publicados recentemente que lidavam com os custos populacionais da cervicalgia17. Destes 

oito, apenas um aplicava-se à cervicalgia de etiologia degenerativa em população 

previamente assintomática; a grande maioria tratava de efeitos crônicas de lesões cervicais 

traumáticas do tipo “chicote” – na Holanda, em 1996, Borghouts et al. avaliaram os custos 

diretos e indiretos decorrentes de cervicalgia. Mais uma vez, os custos indiretos (US$ 527 
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milhões – 77% do total) superaram em muito os custos diretos (US$ 160 milhões – 23%). 

Estes valores corresponderam a 1% dos gastos em saúde e 0,1% do PIB da Holanda naquele 

ano18. 

 

1.2 Dor localizada à região da coluna vertebral 

 

As queixas de cervical ou lombalgia podem ser divididas em dois grandes grupos, de acordo 

com seu componente predominante: dores irradiadas ou localizadas. Estas queixas, quando 

associadas aos sinais verificados no exame físico, entram chaves diagnósticas distintas. O 

topodiagnóstico é facilitado nas dores com irradiação através da correlação com 

dermátomos e outros dados de exame neurológico, como fraqueza de grupos musculares 

específicos ou alterações de reflexos. Identificada a(s) raiz(es) acometida(s), o diagnóstico 

etiológico buscará identificar uma causa funcional (nas quais se incluem as de origem 

metabólica, infecciosa, inflamatória e paraneoplásica, entre outras) ou anatômica (dentre 

estas, as diversas síndromes compressivas e parte das traumáticas)19.  

 

Em contraste com as dores irradiadas, o exercício diagnóstico das dores localizadas é mais 

difícil. Esta dor localizada é por vezes referida na literatura como “mecânica” ou “axial” que 

não deve ser associada automaticamente com doença degenerativa discal ou outro 

mecanismo etiológico, pois referem-se apenas às características clínicas da dor20,21.  No 

presente texto, o termo “dor localizada” será utilizado, referindo-se à dor que não se irradia 

para as extremidades e restringe-se às regiões occipital, cervical posterior e interescapular. 

Esta cervicalgia pode ser uni- ou bilateral e estender-se até as regiões temporal e parietal, 

caracterizando-se ainda por restrição de movimento do pescoço20. Na região lombar a 

definição é similar – a região afetada consiste na região lombar, glútea e porção posterior da 

coxa, uni- ou bilateral, com piora da dor na posição sentada ou em pé22,23. Apesar de muitas 

vezes relacionado à doença degenerativa vertebral, este tipo de dor pode ser causado por 

diversas condições: acometimento vertebral por infecções, neoplasias ou fraturas (sejam 

elas traumáticas ou patológicas). De fato, a origem mais frequente de dor mecânica é 
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miofascial, que geralmente ocorre no contexto de algum tipo de atividade física causando 

macro- ou micro-traumas do aparato musculoligamentar ao redor da coluna vertebral24. 

Usualmente autolimitados, a repetição destes microtraumatismos pode levar a 

hiperatividade anormal e crônica da junção neuromuscular em determinados setores do 

músculo – por sua vez gerando isquemia local e dor. Há extensa comprovação experimental 

desta teoria e imagina-se também que este controle anormal da unidade motora está 

envolvido pelo menos parcialmente na geração de dor de outras etiologias23-25. Entretanto, 

quando causas mais óbvias são excluídas, frequentemente a investigação diagnóstica aponta 

na direção da chamada doença degenerativa discal (DDD). Como se verá adiante, uma das 

maiores dificuldades para elucidar a DDD é compreender o que é envelhecimento normal e 

o que é uma situação patológica. Com este objetivo, revisaremos a anatomia e embriologia 

normais do disco intervertebral, para ultimamente conceituarmos degeneração e DDD, 

tratando de sua fisiopatologia.  

 

1.3 Primeiras descrições anatômicas do disco intervertebral 

 

As características estruturais básicas dos discos intervertebrais humanos, e mesmo algumas 

características histológicas, já eram conhecidas dos anatomistas do século XIX – os egípcios 

conheciam os discos intervertebrais e Vesalius os menciona sucintamente. Entretanto, 

pertence a Hubert von Luschka a pioneira descrição detalhada do disco intervertebral que 

sobreviveu até nossos dias. Luschka publicou uma série de trabalhos anatômicos entre 1852 

e 1858 em que delineou a estrutura do disco intervertebral, as placas vertebrais e elucidou 

sua natureza cartilagínea26. Por outro lado, descreveu o disco intervertebral como uma 

articulação sinovial do tipo plana: o que ele interpretou como a cavidade central 

corresponde ao núcleo pulposo em crianças, além de erroneamente descrever um 

revestimento epitelial para esta cavidade. Ainda assim, ele inadvertidamente descreveu pela 

primeira vez uma das alterações ulteriormente identificadas como sendo características do 

envelhecimento: Luschka observou que a sua suposta cavidade do disco diminuía em altura 

com a idade até se tornar apenas uma fissura em idosos26.  
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Uma descrição mais apropriada do disco surgiu no início do século XX. Em 1905 Testut já 

descreveu a coluna vertebral como sendo composta por 33 ou 34 vértebras articulando-se 

entre si através de um ligamento interósseo (“ligament interosseux”) – apesar de denominá-

lo um ligamento, Testut demonstrou o disco intervertebral como um menisco composto por 

duas partes: um anel periférico fibrocartilagíneo e um núcleo gelatinoso. Detalhando o anel 

fibroso (AF) típico do segmento lombar, Testut descreveu a organização em lamelas das 

fibras oblíquas do AF, a alternância de orientação entre estas lamelas, a diferença de altura 

entre os diferentes setores do disco (mais alto na região do núcleo) e por fim, até a presença 

de vasos e ramos nervosos na periferia do anel fibroso. Testut ainda teceu comentários 

acerca de uma maior celularidade nos núcleos de crianças até a idade de oito anos, quando 

comparados com indivíduos de sessenta ou mais anos, indicando que alterações próprias do 

envelhecimento certamente já eram conhecidas naquela época27. Quanto ao núcleo 

pulposo, Testut já mantinha que este era derivado de uma massa celular no embrião que 

praticamente desaparece antes do nascimento, indicando que a noção de origens 

embrionárias distintas para o anel e o núcleo já era corrente e amplamente aceita naquela 

época27,28.  

 

Poirier et al., em 1908, repetiram basicamente a mesma descrição de Testut porém 

abandonaram o termo ligamento e, ao descrever o disco pela primeira vez como uma 

anfiartrose, adotou o termo “disques intervertébreaux”. Poirier et al. mencionaram também 

a presença de fibras elásticas no disco, afirmando, entretanto, que estas aumentam em 

número quanto mais próximas do núcleo29.  As descrições anatômicas até o final da década 

de 1930 permanecem basicamente as mesmas; por exemplo, Chiarugi em 1926 manteve o 

termo “fibrocartilagini intervertebrali”, além de reconhecer a presença de fibras elásticas no 

interior do anel fibroso28-30. Nos anos seguintes houve avanço principalmente no estudo da 

inervação dos ligamentos longitudinais e porções mais superficiais do anel fibroso, como os 

trabalhos de Hovelacque e Roofe, baseados na pioneira descrição de Luschka do chamado 

ramo nervoso sinovertebral, hoje listado na Terminologia Anatômica apenas como ramo  

meníngeo31-33. Ainda digno de nota foi o trabalho radiológico de Schmorl e Junghanns, 
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principalmente focado no corpo vertebral e suas alterações degenerativas, mas novos 

conceitos acerca da estrutura discal propriamente dita haveriam de aguardar as três 

publicações clássicas de Coventry et al., em 194526,32-34. 

   

1.4 Conceitos embriológicos básicos 

 

Os primeiros comentários acerca da origem embrionária dos discos intervertebrais foram 

novamente de Luschka; este sugeriu mas não demonstrou um papel da notocorda na sua 

formação26. Em 1859, Kölliker foi o primeiro a detectar células derivadas da notocorda no 

interior do disco intervertebral, enquanto Löwe mais tarde chegou a afirmar que todo o 

núcleo pulposo era formado a partir da notocorda35,36. A opinião de Löwe, entretanto, não 

foi amplamente aceita naquele momento. Mesmo nas últimas décadas do século XIX, 

importantes patologistas como Virchow e Dursy sustentavam que o núcleo pulposo era, na 

verdade, formado a partir da degeneração do anel fibroso devido à vascularização 

insuficiente37,38. O valor da teoria de  Virchow e Dursy é que já se reconhecia naquela época 

a nutrição deficiente na região central do disco; a conclusão equivocada, entretanto, só 

começou a ser desfeita no início do século XX: Bardeen, em 1905, descreveu o processo 

básico de formação do disco intervertebral39. Adições importantes foram feitas por 

Kollmann e Minot, e coube finalmente a Keyes e Compere sumarizar estes conhecimentos e, 

adicionando dados de suas próprias pesquisas, chegar à teoria de desenvolvimento do disco 

intervertebral como nós a conhecemos40-42.  

 

O período de desenvolvimento da coluna vertebral pode ser dividido em três fases: 

mesenquimal, cartilagíneo e ósseo. Ao redor de quatro semanas de vida intrauterina, células 

mesenquimais derivadas dos esclerótomos deslocam-se até uma posição ao redor da 

notocorda. Estas células agrupam-se então em uma coluna segmentada; estes setores são 

separados entre si pelas artérias segmentares. Esta segmentação é completa apenas na 

porção lateral, onde os nervos e artérias segmentares se desenvolvem - na região central, 

esta nunca chega a acontecer por completo. As células mesenquimais passam a se 
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concentrar em regiões específicas desta coluna, onde em cada segmento são identificados 

dois setores: uma porção cefálica, com organização celular mais frouxa, e outra porção 

caudal, com maior densidade celular. Neste momento, as células mais próximas das artérias 

segmentares desenvolvem-se mais rapidamente, fato atribuído por Keyes e Compere à 

melhor nutrição destas áreas: estas são a porção caudal da região densa e a região cefálica 

da porção frouxa imediatamente caudal. Em virtude da proliferação acentuada destes 

setores, estes setores de dois somitos diferentes fundem-se e tornam-se o primórdio ou 

anlage do corpo vertebral - a esta teoria deu-se o nome de resegmentação, sugerida pela 

primeira vez por Remak43. Remak ainda postulou que, desta maneira, a segmentação final 

das vértebras (derivadas de dois esclerótomos diferentes) não corresponderia à mesma 

segmentação dos músculos paraespinhais (derivados, em cada segmento, de um único 

dermatomiótomo), permitindo assim que estes últimos estivessem ligados a duas vértebras 

diferentes e pudessem movê-las. Ainda que extremamente elegante, não há como 

comprovar a teoria de Remak44. A resegmentação ocorre apenas na região central, enquanto 

que na porção lateral a segmentação original permanece, de modo que os pares de 

elementos posteriores, incluindo os pedículos, são derivados apenas da densa porção caudal 

de um único somito e depois se fundem ao corpo vertebral42,43,45-47. 

 

A porção cranial da região densa persiste e, mais uma vez atribuído por Keyes e Compere à 

nutrição deficiente deste setor, torna-se o disco intervertebral, especificamente o anel 

fibroso – correlacionando ainda com o fato de permanecer uma estrutura essencialmente 

avascular durante o restante da vida. Há alguma divergência sobre qual setor do 

esclerótomo ultimamente forma o disco – autores como Christ e Wilting sustentaram que o 

disco é derivado da frouxa porção caudal do somito45. De qualquer maneira, com a  

hiperplasia das células que formam o corpo vertebral, a notocorda desaparece desta região, 

permanecendo apenas na região central pouco vascularizada, distante das artérias 

intersegmentares – ulteriormente este resquício da notocorda irá compor parte do núcleo 

pulposo. Estas células diferenciam-se inicialmente em fibroblastos e aderem às superfícies 

dos corpos vertebrais acima e abaixo42. Muito mais que mero remanescente embriológico, 

estas células derivadas da notocorda possuem papel ativo no desenvolvimento do disco. 

Estudos experimentais em que a notocorda foi removida de embriões de aves 
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demonstraram a formação de arcos neurais a partir do mesênquima axial que deveria 

originar os corpos vertebrais e discos45-48.  

 

Após a sexta semana, centros de condrogênese já surgiram nas vértebras, dando início à 

segunda fase da embriogênese vertebral. Na décima semana, as fibras do anel fibroso já 

estão mais bem definidas, e podem ser vistas inclusive ao redor do núcleo pulposo e 

inserindo-se no corpo vertebral acima e abaixo. É esta inserção que Keyes e Compere 

acreditam corresponder no adulto à placa vertebral, e portanto deriva completamente do 

anel fibroso e não do núcleo pulposo42. Estes mesmos autores reconheceram que há mais 

tecido derivado de notocorda ao nascimento em um único disco do que na notocorda inteira 

na sétima semana de gestação; portanto, inferem que há proliferação de células derivadas 

da notocorda pelo menos até o nascimento. Após este momento, identificaram a 

proliferação celular na região central do disco como sendo primordialmente de natureza 

fibrosa e oriunda da placa vertebral, correlacionada assim com a diminuição e gradual 

desaparecimento do material nuclear ao longo da vida adulta. Por final, segue o período de 

ossificação, completando-se apenas aos 8-9 anos de idade42. 

 

De suma importância é esta noção introduzida por Keyes e Compere que o núcleo pulposo 

não é uma estrutura apenas vestigial mas sim altamente complexa e especializada, 

resultante de um elaborado processo de embriogênese. Estas teorias introduzidas na 

primeira metade do século XX permanecem até hoje em seus conceitos básicos com 

pequenas correções, por exemplo, com a introdução da idéia de degeneração de pelo menos 

parte das células da notocorda e não exclusivamete migração para o espaço intervertebral49. 

Ulteriores adições a estes mecanismos se fizeram basicamente no campo da genética e 

biologia molecular. A sequência da embriogênese do disco estava delineada, permitindo o 

aparecimento dos primeiros estudos focalizando primordialmente a degeneração discal47. 
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1.5 A descrição fundamental do disco intervertebral 

 

Certamente vital para o entendimento da anatomia normal e patológica do disco 

intervertebral é a trilogia de trabalhos de Coventry et al. publicada em 1945; até hoje ela é 

reconhecida como tal1,50-53. É a primeira série anatômica detalhada desde a macro- até a 

microscopia do quinto disco lombar de um número significativo (88) de cadáveres de todas 

as faixas etárias. Estes trabalhos sofrem de defeitos inerentes aos trabalhos morfológicos 

daquela época, como generalizações impróprias (ao afirmar, por exemplo, que todos os 

discos de diferentes segmentos vertebrais são iguais) e limitações tecnológicas; ainda assim, 

é constantemente citado nos estudos mais atuais de degeneração discal pelo seu 

pioneirismo e achados histológicos ainda relevantes53. 

 

Coventry et al. obtiveram 88 discos L5S1 através de autópsias de rotina, removidos de 

indivíduos de 10 meses a 79 anos de idade1. Após a obtenção de radiografia lateral, o 

espécime era seccionado no plano sagital mediano e submetido a fixação, descalcificação e 

ulterior estudo por técnicas histológicas de hematoxilina e eosina (HE), Van Gieson e De 

Galantha. Estes autores iniciaram a descrição macroscópica da placa vertebral dividindo-a 

em duas, a placa óssea (pertencente à vertebra) e a cartilagínea (pertencente ao disco). Esta 

placa óssea seria nada mais que uma condensação do osso esponjoso; eles distinguem a 

placa óssea de um osso cortical pela presença, em indivíduos jovens, de numerosos canais 

similares aos do osso esponjoso. Coventry et al. confirmaram a presença do Randleiste de 

Schmorl ou o anel epifisário – áreas periféricas da placa óssea que inicialmente são 

compostas de cartilagem. Este anel gradualmente se calcifica a partir da idade de 6 anos, 

completa a circunferência aos 12, inicia a fusão com o corpo vertebral aos 14 e torna-se 

indistinguível aos 20. Já naquela época havia a controvérsia se o anel epifisário era ou não 

uma estrutura separada da placa cartilagínea – autores como Schmorl e Beadle sustentavam 

que não há evidência de crescimento endocondral no anel epifisário cartilagíneo, e sua única 

função seria ancorar as fibras do anel fibroso. Por outro lado, Keyes e Compere, Mau e Haas 

postularam que o anel epifisário é uma parte da placa cartilagínea e somente se funde ao 
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corpo vertebral ao final do crescimento longitudinal. O restante da placa cartilagínea 

prosseguiria com sua função no disco vertebral, seus limites adjacentes ao anel 

ósseo34,42,54,55. Coventry et al. não favoreceram uma teoria ou outra (que permanece em 

aberto até nossos dias), mas comprovou que o anel era completo em todos os seus 88 

espécimes embora menos espesso em sua porção posterior. Já a placa cartilagínea é 

composta de cartilagem hialina comum, com arranjo grosseiramente horizontal, e está 

relacionada com a síntese do tecido fibrocartilagíneo do anel fibroso1. 

 

Estes autores ainda delinearam no primeiro de seus artigos o anel fibroso, descrevendo-o 

como a estrutura limitante do disco, composto por lamelas fibrosas e fibrocartilagíneas que 

se alternam em diferentes orientações enquanto alinhadas dentro de uma mesma lamela. O 

anel fibroso, segundo eles, é a maior e mais forte porção do disco intervertebral, mais 

espesso e resistente em sua porção anterior que posterior, sendo que algumas das lamelas 

penetram o osso da vértebra ancorando-se como fibras de Sharpey, conferindo resistência 

adicional. Já nesta descrição Coventry et al. enfatizaram que não há limite nítido entre o anel 

e o núcleo na maioria dos indivíduos adultos; isto não deveria ocorrer, portanto, como 

surpresa aos anatomistas dos próximos 65 anos que repetidamente descreveram esta 

característica como novidade53,56. Quanto ao núcleo pulposo, identificaram-no como a 

porção dinâmica ou ativa do disco em virtude de sua consistência semigelatinosa. Sua linha 

de demarcação desaparece ao longo da terceira década de vida e, embora autores 

anteriores tenham identificado remanescentes notocordais ao nascimento, Coventry et al. 

não lograram identificar nenhum; mencionaram, isso sim, que os núcleos adultos contêm 

fibroblastos e condrócitos em seu interior, ressaltando ainda que não há cavidade recoberta 

por uma membrana sinovial em seu interior, demonstrando como esta idéia persistia 

mesmo 100 anos depois da descrição equivocada de Luschka. De fato, ainda hoje há 

anatomistas que tentam aplicar o modelo de diartrose ao disco intervertebral1,57. Por fim, 

apontaram a presença de canais vasculares através da placa vertebral até a idade de 30 

anos, confirmando pesquisas de Übermuth, e comentaram rapidamente acerca das supostas 

fibras nervosas encontradas na porção posterior do anel fibroso e ligamento longitudinal 

posterior – embora Roofe as tenha descrito e apontado a ausência de órgãos receptores 

especializados como indicativo de estas terminações nervosas estarem envolvidas com a 
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transmissão de impulsos dolorosos, Coventry et al. não conseguiram detectar nenhuma fibra 

nervosa com as colorações de rotina33,58. 

 

Assim como diversos autores antes deles, Coventry et al. perceberam que o disco sofria 

modificações ao longo da vida e estava longe de ser um vestígio inerte. Estes autores 

tentaram, pela primeira vez, distinguir seus achados entre “envelhecimento normal” e 

“achados degenerativos”. Coventry et al. o fizeram, entretanto, de maneira completamente 

arbitrária. Ao listar as modificações que o disco sofre ao longo da vida, desde o primeiro ano 

de idade até a oitava década, Coventry et al. descreveram o desaparecimento dos canais 

vasculares, a progressiva perda da distinção anel-núcleo, substituição do tecido nuclear 

original por fibrocartilagem, o surgimento dos grupos de condrócitos no interior do disco, 

adensamento das fibras que compõem o anel fibroso, hialinização cartilagínea da placa 

vertebral, vascularização da porção posterior do anel fibroso, o aparecimento de fissuras no 

disco e a extrusão (em pequena quantidade) de material nuclear pela placa vertebral – todas 

estas alterações foram listadas pelos autores em seu segundo trabalho, tratando de 

alterações ditas “normais” do desenvolvimento e senescência do disco. Em outro grupo, 

foram listadas como “anormais” ou “patológicas”, alterações como o surgimento de 

osteófitos, expansão e inchaço do núcleo pulposo, achatamento discal, protrusões 

anteriores e posteriores (com ruptura total ou parcial das fibras do anel fibroso), presença 

de nódulos de Schmorl (inclusões macro- ou microscópicas de material nuclear no osso 

esponjoso do corpo verterbal) e calcificações do núcleo pulposo50,51. Os próprios autores 

apontaram a maior deficiência de sua classificação e reafirmaram a falta de critérios para 

dividir as alterações desta maneira; por exemplo, reconhecem que a maioria (56/88) dos 

discos estudados apresentava nódulos de Schmorl e, portanto, alterações supostamente 

patológicas seriam a regra, e não a exceção na população geral. Além disso, fizeram questão 

de ressaltar que muitas das alterações apontadas como patológicas podem ser 

assintomáticas: osteófitos, expansão nuclear, protrusões anteriores e posteriores discretas e 

os mesmos nódulos de Schmorl (enquanto a quantidade de material extruído não fosse 

significativa a ponto de provocar uma diminuição da altura discal) poderiam estar entre 

estas últimas50,51. 
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Estes pioneiros devem ser lembrados por terem sumarizado os conhecimentos da época e 

adicionado importantes contribuições, além de terem lançado as bases histológicas para a 

avaliação da degeneração discal. Ainda assim, reconheceram a dificuldade de dividir estas 

alterações entre envelhecimento normal e patológico; são, com razão, considerados até hoje 

como os mais importantes trabalhos acerca da degeneração discal. 

 

1.6 Adições modernas à biologia do disco intervertebral 

 

Embora as principais características anatômicas e histológicas dos discos intervertebrais 

tenham sido delineadas à época de Coventry et al., muito ainda havia por se estudar quanto 

ao seu desenvolvimento, composição e ultraestrutura. Com a proliferação dos modelos e 

métodos de estudo do disco intervertebral na segunda metade do século XX, multiplicou-se 

o nosso conhecimento sobre estas estruturas, acumulando-se por vezes de maneira até 

desordenada. Torna-se então um desafio bastante interessante organizar e compreender o 

que estes novos dados representam para a prática clínica.  

 

A despeito dos diferentes métodos empregados, os estudos realizados no período pós-1945 

caracterizam-se por raramente estudar isoladamente as características morfológicas do 

disco. Na maioria das vezes, dedicam-se a analisar algum aspecto do disco intervertebral 

através de determinada técnica e, simultaneamente, descrever o mesmo critério em uma 

população idosa, sintomática ou ainda, no caso particular dos estudos de imagem, nos 

mesmos individuos após um prolongado período de tempo. Sendo assim, as frentes de 

investigação são agrupadas abaixo conforme a área e suas conclusões, revisadas. 
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1.6.1 Hidratação do disco intervertebral e conteúdo de proteoglicanas 

 

Desde as primeiras décadas do século XX sabe-se que a maior parte da massa do disco é 

composta por água, principalmente ligada a proteoglicanas – uma das duas mais 

importantes classes de macromoléculas encontradas nos discos, juntamente com a família 

dos colágenos. Já se provou também que estas proteoglicanas (PGs) são as principais 

moléculas que compõem o NP, onde são responsáveis por resistir a forças de compressão, 

enquanto que os colágenos, concentrados no anel fibroso, proporcionam resistência a forças 

de rotação, translação e distração59,60.  

 

Püschel foi o primeiro a descrever a desidratação do disco intervertebral durante o processo 

de envelhecimento em 1930, seguido por Eckert e Decker que correlacionaram o mesmo 

fato com a degeneração do disco61,62. Entretanto, foi apenas muito mais tarde que se 

identificou esta desidratação como uma diminuição no conteúdo de PGs, descrita 

inicialmente por Taylor et al. no início dos anos 199061,65. Sabe-se que as PGs são 

glicoproteínas constituídas por uma proteína central e uma ou mais cadeias laterais de 

glicosaminoglicanas (GAGs). As PGs encontradas nos discos intervertebrais são de dois tipos: 

as “large aggregating” – aggrecan e versican – e as “small interstitial” – biglycan, decorin, 

fibromodulin e lumican, estas também chamadas de SLRPs, ou “small leucine-rich 

proteoglycans”. São as grandes PGs agregadoras, em particular a aggrecan, responsáveis 

pela maior parte da capacidade do disco de reter água, devido à pressão osmótica gerada 

pelas numerosas cadeias laterais de GAGs60,63. 

 

Desde a identificação pioneira de GAGs no disco intervertebral por Hallen em 196264, 

diversos autores tentaram identificar quais eram as principais GAGs e como este conteúdo 

se modificaria com o envelhecimento – talvez esta seja a área em que mais informação 

tenha sido produzida acerca dos discos intervertebrais. As principais GAGs presentes nos 

discos intervertebrais humanos são sulfato de condroitina, sulfato de keratan, sulfato de 

dermatan e hialuronan. Uma das alterações consideradas “clássicas” do envelhecimento nos 
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discos intervertebrais é o aumento da relação sulfato de keratan/sulfato de condroitina 

identificado por Lyons et al. em 1964. Ulteriormente, a via bioquímica que dá origem a estas 

duas moléculas foi elucidada e descobriu-se que a síntese de sulfato de condroitina exige 

oxigênio já na sua primeira etapa, na conversão de UDP-glicose (UDP: uracila-difosfato) para 

UDP-ácido glucorônico. Na ausência de oxigênio, esta conversão é desviada para UDP-

galactose, que ao final resultará em sulfato de keratan. Assim, ao longo da década de 1980 

elevadas proporções de sulfato de keratan foram identificadas em tecidos com 

vascularização deficiente – especificamente na córnea, diversos tipos de cartilagem e no 

disco intervertebral60,65,66. A maior quantidade de sulfato de keratan também foi percebida 

em condições patológicas que levam a uma diminuição na difusão de oxigênio, como no 

espessamento da córnea, e é nítida sua relação com a oclusão dos canais vasculares na placa 

vertebral durante a infância: o aumento mais pronunciado na quantidade de sulfato de 

keratan no disco intervertebral humano ocorre ao redor dos 10 anos de vida. A partir daí, o 

aumento é muito mais gradual65,66. 

 

Além do elevado poder osmótico das grandes moléculas de PGs, sabe-se que as pequenas 

PGs exercem papel fundamental no remodelamento da matriz extracelular. Estas moléculas 

influenciam a atividade metabólica do disco ligando-se a colágenos, fatores de crescimento, 

receptores de superfície em fibroblastos e moléculas como fibronectina e trombospondina, 

afetando a síntese de fibrilas de colágeno e regulando o processo de reparo no disco 

intervertebral. Exatamente como isso acontece não é conhecido; os dados na literatura são 

esparsos e muitas vezes derivados de modelos experimentais simplificados. Aparentemente, 

fibromodulin e lumican estão envolvidas regulação da síntese de colágeno - sabe-se que 

camundongos geneticamente modificados fibromodulin-null exibem fibrilas de colágeno 

mais finas, além de um aumento correspondente de lumican. Já se mostrou também que a 

quebra das moléculas de fibromodulin induz a resposta inflamatória através da ligação com 

a fração C1q do complemento. De qualquer maneira, parece estabelecido que estas 

pequenas PGs possuem um papel ativo nas transformações que o disco intervertebral sofre 

ao longo da vida. Enquanto que o conteúdo absoluto de colágeno e grandes PGs diminui ao 

longo da vida, algumas pequenas PGs como fibromodulin e biglycan acumulam-se em 

diferentes setores do disco. Esta interação é uma das áreas de pesquisa em morfologia de 
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discos intervertebrais mais ativas e importantes contribuições para o estudo da senescência 

normal do disco intervertebral ainda devem surgir60,67,68. 

 

1.6.2 O sistema de fibras colágenas no disco intervertebral – “perfil colágeno” 

 

A outra classe de macromoléculas que compõe o disco intervertebral é a dos colágenos. 

Juntamente com as PGs, estas macromoléculas são responsáveis por 80% do peso seco do 

disco intervertebral69. A descrição inicial da presença de colágenos no disco intervertebral 

humano data de 1954, por Naylor et al. – como a maioria dos estudos da segunda metade 

do século XX, o estudo buscava não apenas descrever o perfil desta classe de proteínas 

através de cristalografia mas também como este padrão se modificava com o 

envelhecimento70. Uma caracterização mais detalhada deste sistema de fibras, entretanto, 

estava limitada pelos métodos disponíveis à época e o desconhecimento dos diferentes tipos 

de colágenos. Sendo assim, as alterações próprias do envelhecimento foram inicialmente 

descritas apenas em termos de mudança de eixo da cristalografia. Deste então, diferentes 

métodos morfológicos surgiram e foram gradualmente aplicados ao estudo dos colágenos 

do disco intervertebebral: microscopia óptica com polarização71, microscopia eletrônica72,73,  

cromatografia com brometo de cianogênio74 e imuno-histoquímica75 entre outros métodos 

menos comuns. 

 

A despeito de dados iniciais fornecidos por cromatografia, a diferenciação dos diferentes 

tipos de colágeno torna-se possível a partir dos estudos de microscopia eletrônica. Todavia, 

a correlação dos diferentes tipos de colágeno com a histologia e arranjo espacial do disco 

intervertebral torna-se factível para um número razoável de espécimes apenas com o 

advento de técnicas imunológicas (imuno-histoquímica e/ou imuno-fluorescência) e técnicas 

especiais de microscopia óptica, em meados dos anos 197076-79. Ainda assim, uma análise 

detalhada de um grande número de setores e espécimes através de técnicas imunológicas é 

problemática em virtude do tempo e custos envolvidos. Por outro lado, a alternativa mais 

barata, microscopia óptica com coloração pela técnica de Picro-Sirius, raramente foi utilizada 
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para estudar o disco intervertebral: existem na literatura apenas estudos animais ou relatos 

isolados em que a mesma foi empregada80-83. 

 

Os trabalhos pioneiros de identificação dos diferentes tipos de colágeno no disco 

intervertebral foram publicados por Eyre e Muir, inicialmente em porcos e depois em 

humanos74,84. Estes autores, através de estudo por cromatografia com brometo de 

cianogênio, mencionam a presença exclusiva de colágeno tipo I no AF e do colágeno tipo II 

no NP. Este método, além de bem pouco prático, levou-os a esta conclusão precipitada de 

“presença exclusiva” em ambos os setores do disco. Foi só com os estudos imunológicos que 

a caracterização detalhada dos colágenos dos discos interverterbrais humanos efetivamente 

foi alcançada.  

 

O primeiro estudo da distribuição dos colágenos no disco intervertebral por técnica 

imunológica foi o de Beard et al69. Como a maioria dos estudos imuno-histoquímicos ou por 

imuno-fluorescência, a intensidade da marcação foi graduada por um sistema semi-

qualitativo que possui uma subjetividade inerente. Além disso, estudos deste tipo 

frequentemente demonstram imagens em grande aumento de uma ou duas células, 

usualmente fibroblastos ou condrócitos, fortemente marcadas – o estudo de Beard et al. 

não foge a esta regra69. Embora este tipo de imagem enfatize a intensidade da coloração e 

produza um resultado gráfico impressionante, é de importância limitada pois impede uma 

análise regional para avaliação da porcentagem de células ou área marcadas. Beard et al. 

adicionaram à descrição pioneira de Eyre e Muir que colágeno tipo I estava ausente no NP 

mas também na porção profunda do AF; por outro lado, as fibras superficiais do AF eram 

quase que exclusivamente compostas de colágeno tipo I69. Esta marcação para colágeno tipo 

I foi mais forte em neonatos, diminuindo com o envelhecimento. Já colágeno tipo II era o 

principal componente do NP, embora pudesse ser encontrado também nas lamelas mais 

superficiais do AF ao contrário do afirmado por Eyre e Muir, sem apresentar variação 

significativa ao longo do processo de envelhecimento. Por fim, colágeno tipo III foi descrito 

de maneira menos frequente nas lamelas profundas do AF e NP. Apesar das generalizações, 

o trabalho de Beard et al. é notável não só por seu pioneirismo, mas também por produzir o 
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único dado acerca do perfil colágeno em discos cervicais: em duas linhas, Beard et al. 

afirmaram que ao analisar os discos cervicais, torácicos e lombares de três indíviduos (um 

neonato, uma criança de três meses e um adulto de 40 anos) o perfil colágeno “não 

variou”69. 

 

A partir deste estudo pioneiro, Roberts et al. prosseguiram na determinação do perfil 

colágeno, desta vez avaliando um maior número de tipos de colágeno (I, II, III, IV, VI e IX) em 

peças de autópsia, cirurgia e nucleotomia85,86. Nestes estudos, as indicações para cirurgia 

foram bastante vagas (uma delas é reportada apenas como “paraplegia”), mas Roberts et al. 

assumem que espécimes cirúrgicos representariam indivíduos “sintomáticos” para efeitos de 

comparação. Os resultados foram diferentes do que a maior parte da literatura reportava 

até o momento: especificamente, Roberts et al. afirmam que houve “pouca” reatividade 

para colágeno I, apenas nas lamelas mais externas do disco intervertebral. Colágeno tipo II 

estava disperso por toda a matriz, assim como os tipos III e VI. Colágeno tipo II ainda 

representou a quase totalidade dos colágenos na placa vertebral, contando com a completa 

ausência de colágeno tipo I neste setor. Por outro lado, colágenos tipos IV e IX estavam 

ausentes de discos humanos considerados “normais”, embora colágeno tipo IV pudesse ser 

ocasionalmente detectado na placa vertebral. Além desta descrição, Roberts et al. optaram 

por enfatizar a análise dos espécimes obtidos em cirurgia. Pouca diferença em relação aos 

espécimes retirados de autópsia foi notada na marcação para colágeno tipo II; um aumento 

na expressão de colágeno tipo I foi percebido, sem, entretanto, delinearem região discal ou 

magnitude.  As maiores diferenças foram vistas na expressão de colágeno tipo III e VI – 

colágeno tipo III estava expresso em maior quantidade, particularmente ao redor de grupos 

de condrócitos, e colágeno tipo VI, em menor quantidade. Por fim, uma pequena quantidade 

de colágeno tipo IX foi detectada em discos removidos durante cirurgia. O trabalho de 

Roberts et al. é notável por analisar outros tipos de colágeno menos frequentemente 

encontrados no disco, procurar uma discriminação regional em sua análise e buscar 

comparar grupos teoricamente sintomático e controle. Contudo, o trabalho sofre das 

mesmas deficiências que se tornarão recorrentes neste tipo de estudo, como subjetividade 

na avaliação da expressão imuno-histoquímica, descrição regional vaga e grande variação 

etária dentro dos grupos (de 21 a 85 anos no grupo “controle”) – como relatado 
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anteriormente por Coventry et al., o aspecto histológico de discos lombares de indivíduos na 

terceira e nona décadas de vida varia imensamente. Assim, não há como classificá-los dentro 

de um mesmo grupo para efeitos de controle, muito menos considerar os achados dentro de 

tal grupo como homogêneos1,50,51,86. 

 

A despeito dos muitas análises de expressão de colágeno em modelos animais e de cultura 

de células encontrados na literatura, o número de trabalhos que envolvem discos com sua 

estrutura intacta e realizam uma análise regional em humanos é diminuto53,83,87. Neste 

sentido, destacam-se os trabalhos do grupo de Andreas Nerlich, em Munique, Alemanha. 

Este grupo publicou três trabalhos entre 1997 e 2002 tratando da diversos aspectos 

estruturais de discos lombares humanos, tendo recebido diversos prêmios por esta 

análise53,56,88.  Até hoje, estes trabalhos são reconhecidos como as mais importantes 

contribuições para o estudo do perfil colágeno em discos lombares. Estes autores partiram 

de um grupo presumivelmente assintomático de 47 cadáveres de diversas idades (neonatos 

até 86 anos), de onde obtiveram 229 discos lombares para análise histológica. Deste total, 

selecionaram 45 discos L3L4 para análise imuno-histoquímica, além de mais 20 discos 

lombares (o segmento nunca foi mencionado) com “degeneração signifcativa”. Em seus 2 

estudos iniciais, Nerlich et al. reiteraram as impressões de Coventry et al. ao descrever 

progressivas alterações histológicas na medida que analisa cadáveres mais idosos: fendas 

iniciais em discos de adolescentes (13-16 anos), tornando-se mais comuns até estarem 

presentes em todos os cadáveres de adultos jovens (16-25 anos); grupos de condrócitos 

(“clusters”) progressivamente maiores a medida que o grau de degeneração macroscópica 

(escala de Thompson) aumenta, especialmente ao lado de grandes fendas; aumento e 

adensamento do componente fibroso; “modificações granulares”, alterações da matriz 

extracelular do NP conforme descritas por Coventry et al.; proliferação vascular e a perda da 

distinção anel-nuclear como um dos eventos finais da degeneração (“burnt-out”)1,56,88. 

 

Nerlich et al. procederam então uma análise semi-quantitativa da expressão dos diferentes 

tipos de colágeno através de imuno-histoquímica56. Iniciando com os indivíduos mais jovens, 

verificaram que colágeno I é expresso principalmente na região superficial do AF mas 
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também em sua região profunda; não foi detectada expressão no NP. A expressão de 

colágeno tipo II segue um gradiente oposto: sem expressão no AF superficial, é mais 

frequentemente encontrado no NP e na placa vertebral. Colágeno III estava discretamente 

expresso no AF, enquanto colágeno V e VI eram visualizados tanto no AF como NP. Colágeno 

VI, especificamente, era mais frequente ao redor de condrócitos no NP e na placa vertebral, 

enquanto que no AF estava associado com a matriz intersticial. Colágeno IX foi encontrado 

em associação com colágeno II, respeitando sua distribuição com uma marcação pericelular 

discretamente mais forte. 

 

Ao analisar cadáveres de indivíduos mais idosos, algumas mudanças na expressão dos 

diferentes colágenos ficaram evidentes. Colágeno I passa a ser expresso no NP em indivíduos 

com discos muito degenerados; mesmo no AF, a expressão aumenta. Colágeno II aumenta 

discretamente com a idade, mas nos discos Thompson V a expressão é diminuída, padrão 

também seguido por colágeno III e VI. Colágeno V passa a ser detectado na placa vertebral 

de discos degenerados. Por fim, quando a distinção AF-NP é perdida, a expressão de 

colágenos II e IX diminui severamente, enquanto que a maior parte do disco é positiva para 

colágenos I, III, V e VI. Bastante peculiar foi a análise de Nerlich et al. para a presença de dois 

colágenos que, consideram estes autores, não fariam parte do disco intervertebral “normal”- 

colágenos IV e X. Embora ausentes de discos de crianças, a expressão de colágeno IV 

aumenta no NP até atingir um pico em adultos jovens, enquanto que colágeno X foi visto 

apenas após os 47 anos, com um aumento “algo linear” (“somewhat linear”) a partir de 

então. Como uma última análise, Nerlich et al. introduziram a N-carboximetil-lisina (N-

(carboxymethyl)-lysine, ou CML) como critério de degeneração do disco intervertebral. A 

CML é então formada como uma modificação pós-translacional de proteínas em ambiente 

com grande conteúdo de radicais livres de oxigênio52. A expressão de CML foi detectada em 

espécimes a partir dos 13 anos de idade, aumentando de maneira linear a partir desta idade 

porém mantendo-se ausente de discos sem alterações histológicas significativas. Muitos 

destes critérios histológicos foram depois incorporados pelo grupo em um sistema de 

gradação da degeneração discal, embora o perfil colágeno e a expressão de CML tenham 

sido deixados de lado53. 
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A análise que estes autores fazem dos extensos dados oriundos de seu trabalho é muito 

interessante. Eles propuseram considerar os colágenos IV (em adultos jovens) e X (em 

idosos) como marcadores fenotípicos de uma modificação celular do disco intervertebral 

que ulteriormente levaria à destruição da estrutura do disco. O colágeno X, em particular, é 

enfatizado como sendo produzido apenas por condrócitos hipertróficos e portanto um dos 

sinais avançados de degeneração. Os resultados destes três estudos são muito importantes e 

colocam estes trabalhos de Nerlich et al. no mesmo patamar de importância que a trilogia 

de Conventry et al.1,56. Entretanto, e apesar de seu pioneirismo na descrição do perfil 

colágeno, Nerlich et al. deixa evidente algumas discrepâncias com relação aos trabalhos mais 

antigos56.  A expressão de colágeno I segundo Nerlich et al. e Roberts et al. é muito menor 

que se esperaria a partir dos trabalhos de análise bioquímica. Estes autores então supõem 

um mecanismo de mascaramento em virtude do arranjo compacto de fibras paralelas56,91.  

Na verdade, esta teoria é puramente especulativa, já que múltiplos fatores, desde falta de 

afinidade pelo anticorpo até mascaramento em virtude de fixação podem explicar este 

fenômeno. Talvez a crítica mais importante é que, apesar de os autores tentarem alguma 

quantificação, a análise das variações do perfil colágeno ainda é completamente subjetiva – 

um sistema com gradação de “0” a “4+” não é apropriado para uma análise de variação 

temporal. Os resultados de Nerlich et al., possivelmente em virtude desta classificação 

imperfeita, são descritos em termos de uma impressionante homogeneidade por faixa 

etária56. 

 

A despeito destas questões em aberto, não há na literatura mais análises do perfil colágeno 

em discos humanos, certamente devido não só à dificuldade em se obter espécimes 

cadavéricos  padronizados em relação a idade mas também à complexidade da condução de 

estudos imuno-histoquímicos para diversas proteínas em material tão grande como o disco. 
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1.6.3 Desenvolvimento e degeneração discal 

 

A biologia do disco intervertebral é alvo de grande atenção na comunidade científica hoje – 

três vezes mais artigos foram publicados em 2007 acerca deste assunto que em 199789. A 

fronteira entre o envelhecimento discal considerado normal e alterações consideradas 

patológicas é absolutamente indistinta e reconhecida como tal desde o início dos estudos 

morfológicos do disco intervertebral, por exemplo, por Coventry et al.1,50,51. Mais uma vez, 

foram estes os primeiros autores a tentarem uma divisão – além do critério de “gravidade” 

das alterações morfológicas, puderam, através de seu estudo, introduzir o conceito de 

“frequência” das alterações. Assim, alterações menos graves e mais comuns (pequenas 

fissuras no AF, por exemplo) seriam parte do envelhecimento normal, enquanto que 

modificações “avançadas” e infrequentes (como herniações anteriores ou posteriores) 

seriam patológicas. Os próprios autores apontaram como esta tentativa de utilização da 

frequência poderia ser inadequada – 56 dos 88 discos estudados possuíam nódulos de 

Schmorl, considerados por Coventry et al. como uma alteração patológica, e assim 

lamentaram a dificuldade para chegar a uma distinção satisfatória50.  

 

A partir da determinação de diversas alterações histológicas por Coventry et al. bem como a 

sequência em que ocorrem, em 1954 outro critério foi introduzido por Harris e MacNab para 

classificar as alterações morfológicas – a cronologia90. Em sua revisão, os autores sugerem 

que a detecção em idades precoces das alterações esperadas para mais tarde na vida, 

baseadas largamente na descrição de Coventry et al., caracterizariam alterações 

patológicas1,90. Estas duas maneiras de distinguir o envelhecimento normal da doença 

degenerativa discal permanecem em uso até hoje91. Em particular, autores que não levaram 

em conta estudos de imagem, como Adams e Roughley, prosseguem utilizando uma 

definição baseada em gravidade e frequência92. Estes autores utilizaram uma definição de 

degeneração discal como “falência estrutural devido a um processo de remodelamento 

discal mediado por células”, e realizam a distinção entre envelhecimento e degeneração 

patológica pelo conceito abstrato de “falência estrutural”. Além da dificuldade de conceituar 

“falência estrutural”, possivelmente tendo que recorrer a características clínicas, é fácil 



 
 

 
 

44 

perceber que alterações precoces/mínimas (como pequenas fissuras ou grupos de 

condrócitos no AF) são parte do envelhecimento normal, enquanto que alterações 

extremas/tardias (como herniações francas ou o completo achatamento do disco) seriam 

patológicas e parte da DDD. Entretanto, resta toda uma faixa de alterações intermediárias 

cuja classificação não é clara, além de ser difícil conciliar o conceito de alterações 

patológicas, por vezes bastante numerosas, em indivíduos absolutamente assintomáticos. 

Neste sentido, os estudos de imagem, em particular a RM, tiveram papel crucial para se 

chegar a uma definição moderna de degeneração discal92,93. 

 

Frente ao desafio de uniformizar os termos empregados para o estudo das alterações 

morfológicas do disco intervertebral de etiologia não-traumática, Fardon e Milette 

propuseram um consenso em 2001 através dos esforços de uma força-tarefa composta por 

membros de sociedades profissionais americanas de cirurgiões de coluna e radiologistas93. 

Reconhecendo a frequente falta de correlação das alterações morfológicas com sintomas, 

Fardon e Milette iniciaram sua revisão ao afirmar que qualquer esforço para tentar 

diferenciar alterações morfológicas decorrentes do envelhecimento normal de alterações 

ditas patológicas é, na verdade, inútil. Sendo assim, estabeleceram como disco 

intervertebral “normal” o disco jovem sem quaisquer alterações morfológicas ainda que, 

dentro de determinado contexto, estas possam ser consideradas próprias da idade. Assim, 

sabe-se que a ocorrência de tais discos é possível apenas em idades muito precoces. 

Consequentemente, Fardon e Milette agruparam sob o termo “degeneração discal” o 

conjunto de todas estas alterações morfológicas em nível celular, mesmo que possam ser 

consideradas “normal para a idade” ou assintomáticas, esquivando-se assim de realizar a 

distinção entre patológico e normal. Por fim, reservaram o termo “doença degenerativa 

discal” (DDD) apenas para a síndrome clínica caracterizada por manifestações dolorosas 

atribuídas à degeneração discal. As definições de degeneração discal e DDD são muito 

apropriadas, uma vez que os autores enfatizaram que a correlação é difícil de ser feita e o 

termo DDD não deve ser usado na ausência de sintomas. Estas definições serão utilizadas ao 

longo deste trabalho, e “degeneração” será empregada também para descrever as 

alterações verificadas nos discos de indivíduos presumivelmente assintomáticos93. 
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O evento dominante ao longo do desenvolvimento discal no período pós-natal é a 

diminuição e eventual término do suprimento vascular em uma idade muito precoce, 

gerando um ambiente avascular. Este fato é conhecido de longa data e foi inicialmente 

descrito por Übermuth e Bohmig (1930)58,94. Ambos os autores localizam o fechamento dos 

pequenos vasos que atravessam a placa vertebral ao redor dos 8-9 anos de idade; Coventry 

et al., por outro lado, afirmam ter detectado estes vasos em indivíduos mais velhos de até 33 

anos50. A maioria dos autores hoje concorda que estes vasos são obliterados ainda na 

primeira década de vida e o microambiente discal pobre em oxigênio é o evento 

desencadeador da sequência de alterações degenerativas no disco intervertebral. Ainda 

assim, o disco permanece metabolicamente ativo, suportado por difusão através da placa 

vertebral ou a partir dos vasos que normalmente ocorrem na periferia do anel fibroso98. 

 

Imagina-se que a transformação do microambiente discal em uma área de metabolismo 

predominantemente anaeróbio é o evento desencadeante das transformações morfológicas 

descritas nas seções acima95. Para que haja as extensas mudanças no perfil de PGs e 

colágenos já revisadas, a matriz extracelular necessita ser extensamente remodelada, o que 

decorre de alterações no balanço entre síntese e degradação de cada componente individual 

desta matriz. A degradação destes componentes protéicos da matriz discal ocorre pela ação 

de enzimas agrupadas genericamente sob o termo “proteases”. As principais proteinases 

envolvidas neste processo são as matrix metalloproteinases ou MMPs. Estas enzimas, 

inicialmente detectadas em outros tecidos, sabidamente estão envolvidas na degeneração 

de cartilagem de outras articulações no corpo humano. As MMPs são subdivididas ainda de 

acordo com seus principais alvos: assim, há MMPs que recebem a denominação 

“colagenases”, como a MMP-1, MMP-8, MMP-13 e MMP-18, por atuarem sobre os 

colágenos fibrilares intactos (I, II e III); há as “gelatinases”, como MMP-2 e MMP-9, que 

podem clivar tanto móleculas da membrana basal bem como moléculas desnaturadas de 

colágeno; e as “stromelysins”, como MMP-3, MMP-10 e MMP-11, que degradam colágeno e 

outras proteínas como fibronectina e proteoglicanas, por exemplo. Estas moléculas são 

secretadas inicialmente como pró-enzimas e, uma vez ativadas, dependem da ação de 



 
 

 
 

46 

enzimas chamadas “tissue-inhibitors-of-matrix-metalloproteinases” (TIMPs) para serem 

inativadas. Inicialmente descritas no disco intervertebral herniado por Kang et al., uma 

correlação entre maior expressão de MMPs e idade (particularmente MMP-1, -2, -3 e -9) foi 

demonstrada por Weiler et al.96-99. De maneira até mais importante, Weiler et al. 

conseguiram ainda correlacionar maior expressão de MMP-1 e -2 no AF e -1, -2 e -3 no NP 

com maiores achados histológicos de degeneração100-103. Por outro lado, Roberts et al. 

também detectaram maior expressão de TIMP-1 em espécimes removidos de cirurgia, 

inferindo isto como evidência de um processo ativo de degredação e remodelamento102. 

Baseados largamente nos estudos de Roberts et al. e Weiler et al., pensa-se hoje que as 

MMPs estão implicadas no remodelamento da matriz extracelular do disco durante o 

processo degenerativo96,102. Todavia, estes estudos possuem diversos pontos em aberto e 

falhas de metodologia, como a falta de explicação para expressão significativa de MMP-8 no 

disco (expressa apenas por neutrófilos, normalmente ausentes na degeneração sem 

herniação), ausência de distinção regional (NP versus AF) por Roberts et al. e uso de 

espécimes não-padronizados, inclusive combinando amostras obtidas de cirurgia 

(sintomáticos) e autópsia (presumivelmente assintomáticos)102. A associação de MMPs e 

TIMPs com o processo degenerativo também foi demonstrada através de modelos animais e 

experimentos in vitro, embora a distinção entre idade e degeneração nas correlações com a 

expressão de MMPs e TIMPs nos discos intervertebrais ainda esteja por ser estudada. Um 

estudo com discos de idosos, porém divididos entre grupos com degeneração incipiente e 

avançada potencialmente distinguiria se a expressão destras moléculas é apenas um 

marcador para envelhecimento ou de fato relacionada com o processo degenerativo. 

 

Uma série de outras moléculas com presumível função modulatória do processo 

degenerativo discal foram extensamente estudadas. Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) é 

um dos mais potentes mediadores pró-inflamatórios conhecidos e também modula a ação 

das  moléculas da família das MMPs. Detectado em casos de herniação discal franca, 

acredita-se a partir de estudos animais que seja um dos mediadores responsáveis pela dor 

irradiada típica da radiculopatia104. Uma correlação positiva entre expressão de TNF-α no AF 

e idade ou degeneração foi demonstrada por Weiler et al.101. Apesar de outros grupos terem 
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apontado resultados conflitantes, isto foi geralmente confirmado no AF pela ulterior 

associação com idade ou grau histológico de degeneração não só da própria molécula de 

TNF-α como também de seus 2 receptores e enzima conversora. Não há como fazer a 

distinção se o aumento da expressão de TNF-α é causa ou consequência do processo 

degenerativo, ou ainda compreender plenamente as vias pelas quais o TNF-α influi no 

remodelamento da matriz, mas novamente torna-se um candidato a mediador importante 

no processo degenerativo101,105,106. 

 

Sugeriu-se ainda, através de estudos in vitro, que moléculas como TGF-β (Transforming 

Growth Factor-beta), IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1), interleucina-1 (IL-1) e seu receptor 

IL-1R, IL-6/IL-6R, IL-8, INF-γ (Interferon-gama) e prostaglandina E2 estariam super-expressas 

em discos degenerados, envelhecidos ou removidos de pacientes com dor 

discogênica103,106,107.  TGF-β em particular foi também detectado em um pequeno estudo 

por Nerlich et al. em uma frequência aumentada em indivíduos mais idosos, especialmente 

em associação com a expressão de fibronectina; trata-se de um pequeno estudo, qualitativo 

e sem análise estatística mais aprofundada108. IL-1 e seu receptor IL-1R foram detectados em 

quantidades aumentadas por Le Maitre et al. no AF interno e NP de discos degenerados – 

estes autores agruparam discos obtidos de autópsia e cirurgia em grupos não-degenerado, 

degenerado e herniado109. 

 

Dois outros processos frequentemente associados com a degeneração discal são a 

angiogênese e proliferação de teminais nervosos no disco. A angiogênese em particular é 

mais comumente relacionada com a herniação discal franca, com extensa documentação de 

sua ocorrência, usualmente considerada parte do processo inflamatório e muito mais uma 

consequência do que uma causa da herniação110. Ultimamente, alguns estudos associaram a 

presença de vascular endothelial growth factor (VEGF) com degeneração discal apenas, e 

não herniação110,111. Sabe-se que a produção de VEGF é estimulada por duas citocinas 

envolvidas na degeneração discal, IL-1 e TNF-α. Lee et al. apontam que a expressão de VEGF 
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pode até ser maior em espécimes unicamente degenerados do que em discos francamente 

herniados, fato suportado por alguns estudos animais110-112.  

 

Assim como no caso de pequenos vasos, sabe-se que terminais nervosos estão presentes nas 

porções periféricas do AF desde pelo menos o início do século XX – Testut descreveu a 

presença destas fibras nervosas em 190527. Nas décadas seguintes, a inervação dos 

ligamentos longitudinais e AF foi objeto específico de investigações por diversos anatomistas 

como Leriche, Roofe, Jung e Brunschwig27,28,33,34,113. Algumas destas fibras foram traçadas 

até o chamado ramo recorrente lombar ou sinuvertebral (que hoje consta da Terminologia 

Anatômica como ramo meníngeo), particularmente aquelas na região posterior do AF e 

ligamento longitudinal posterior (LLP)31. Os ramos da região anterior do disco intervertebral 

e do ligamento longitudinal anterior (LLA) provêm, no segmento lombar, do tronco 

simpático e de ramos comunicantes em cada nível114. Em sua maior parte, foram descritas 

como fibras finas e amielínicas; considerando-se o fato de até os anos 1990 poucos órgãos 

receptores terem sido descritos no interior dos discos, imaginava-se já em 1940 que estes 

nervos possuiriam função nociceptiva33. Avanços na determinação da natureza dos órgãos 

receptores no disco intervertebral reveleram que os mesmos estão situados no LLA, LLP e 

periferia do AF. Estes seriam ainda predominantemente mecanorreceptores, com pequena 

função nociceptiva segundo Roberts et al., embora tal caracterização tenha sido contestada 

e ultimamente impossível de ser verificada completamente100,115. 

 

Nos anos 1980, com a proliferação dos métodos de detecção imunológica, o interesse nas 

fibras nervosas do disco e estruturas adjacentes foi reavivado. Tanto em modelos animais 

como em espécimes humanas, uma série de autores descreveu a presença de fibras 

nervosas através da detecção de neuropeptídeos, como substância P (SP), calcitonin gene-

related protein (CGRP) e vasoactive intestinal peptide (VIP)116-120. Neste contexto, os 

trabalhos de Grönblad e Weinstein foram muito importantes para introduzir a questão do 

comportamento deste terminais nervosos na degeneração discal116,119. Utilizando técnicas 

imuno-histoquímicas, estes autores sugeriram que haveria o crescimento dos terminais 

nervosos sabidamente presentes na periferia do AF para suas regiões mais profundas e 
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inclusive o NP. Este tema foi bastante aprofundado por Freemont et al., em estudo de 

grande repercussão publicado no Lancet121,122. Estes autores compararam discos obtidos de 

cirurgias para artrodese lombar com espécimes de autópsias não-selecionadas através de 

técnicas imuno-histoquímicas para um marcador neuronal geral (PGP 9.5), um marcador de 

axonogênese (GAP43) e um neurotransmissor com função nociceptiva e autonômica (SP). 

Apesar de alguma marcação para PGP 9.5 ter sido detectada em todos os discos na periferia, 

Freemont et al. reportam a existência de marcação para GAP43 e SP apenas nos discos de 

indivíduos sintomáticos e particularmente naqueles considerados como os discos 

responsáveis por lombalgia através de discografia. Além disso, houve correlação importante 

com os outros marcadores nos indivíduos sintomáticos, com 76 e 28% das fibras positivas 

para PGP 9.5 também marcadas para substância P e GAP43 respectivamente122. 

 

É interessante que Freemont et al. não correlacionaram imediatamente todos estas fibras 

nervosas com nocicepção. Pelo contrário, na discussão de seu artigo enfatizaram que a 

maioria das fibras positivas para PGP 9.5 e SP possuiriam função vasoregulatória e sempre 

acompanhavam vasos neo-formados no interior do disco. Segundo estes mesmos autores, as 

fibras positivas para GAP43 seriam as envolvidas com remodelamento discal e nocicepção 

aberrante. Alguns problemas comuns a vários dos trabalhos citados nesta seção também 

afetaram esta análise. Especificamente, a idade de nenhum espécimes não foi comentada e 

a histologia dos espécimes obtidos de autópsia é descrita como ”normal”. As únicas 

características histológicas citadas destes espécimes “normais” seriam clusters de até 3 

condrócitos e ausência de fibrose, o que é sabido de longa data como sendo absolutamente 

improvável desde a mais precoce infância1. Ainda assim, as fibras teoricamente nociceptivas 

estenderam-se até a porção interna apenas em 41% dos casos presumidos sintomáticos122.  

 

O grupo de Freemont et al. prosseguiu nesta linha de investigação com diversos trabalhos 

nos anos seguintes, implicando os fatores de crescimento Nerve Growth Factor (NGF) e 

Brain-derived Growth Factor (BDNF) no processo de invasão neural aberrante do disco. 

Segundo os mesmos autores, BDNF seria mais importante para nocicepção, uma vez que 

NGF foi detectado em altos níveis também em discos não degenerados. NGF por sua  vez 
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estaria associado com fibras nervosas de função autonômica associadas com regulação 

osmótica das células do disco intervertebral122-124. A produção destes fatores neurotróficos 

também se demonstrou responsiva a IL-1 e TNF-α, duas citocinas implicadas no processo 

degenerativo123. Mais uma vez, estes novos trabalhos basearam-se em comparações com 

espécimes “controle” reportados com histologia “normal”, sem idade definida, o que 

prejudica a comparação com os espécimes cirúrgicos ou “sintomáticos”. Pior ainda, em pelo 

menos uma oportunidade o espécime controle foi removido de nível adjacente no mesmo 

indivíduo sintomático, poucos dias após discografia121. Outros grupos também suportaram o 

papel do BDNF na degeneração discal, implicando uma maior expressão deste fator de 

crescimento na degeneração discal, mas em nenhum estudo estes achados foram positivos 

na região interna do AF em mais de 40% dos indivíduos sintomáticos, e menos ainda para o 

NP123,125.  

 

Sem dúvida alguma, inúmeros mecanismos foram implicados durante os últimos 65 anos no 

processo de degeneração discal e uma revisão completa da literatura torna-se 

absolutamente impossível92,93. Nenhum destes mecanismos explica de maneira inequívoca a 

degeneração discal por completo, o que é refletido em todos as teorias atuais que enfatizam 

a caráter multifatorial deste processo. Torna-se evidente da mesma maneira que ainda há 

muito espaço para pesquisa não apenas dos indivíduos sintomáticos, mas também dos 

discos oriundos de indivíduos assintomáticos. A partir da revisão da literatura, percebe-se 

que a seleção e descrição destes espécimes não recebe o mesmo cuidado que aqueles de 

populações sintomáticas, presumivelmente por se tratarem dos espécimes “controle” e, 

portanto, menos interessantes. Até hoje, os autores que exibiram o maior cuidado na 

seleção e interpretação de espécimes ditos “controle” foram Coventry et al.; esta população 

merece uma análise mais detalhada empregando métodos modernos1,50,51. 
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1.6.4 Fisiopatologia da doença degenerativa discal 

 

Pelas definições de Fardon e Milette adotadas nesta tese, a fisiopatologia da doença 

degenerativa discal trata da origem da síndrome clínica e não de seus aspectos morfológicos 

puros. Portanto, analisar-se-á a origem da sintomatologia, ou seja, cervical ou lombalgia sem 

irradiação, partindo das considerações acerca de dor localizada da seção 1.2 desta tese. 

Como em todos os aspectos tratados nesta introdução, há maior literatura acerca da região 

lombar. O assunto permanece extremamente confuso e diversas teorias acerca da gênese da 

dor localizada à região da coluna vertebral podem ser encontradas. Na ausência de 

herniação discal ou déficit motor, Manchikanti et al. estimam que em 85% dos casos de 

lombalgia os dados de história, exame físico e imagem são incapazes de apontar a causa 

definitiva da lombalgia126. O único ponto em comum entre a maioria dos estudos na 

literatura é o reconhecimento deste caráter multifatorial e das influências que modulam a 

percepção dolorosa – fatores psicológicos, modulação central, plasticidade neuronal e abuso 

de analgésicos são alguns dos fatores mais citados, entre muitos outros127,128. 

 

Como revisado no item 1.2, diversas estruturas podem estar envolvidas na origem da 

cervical ou lombalgia: Bogduk et al. revisaram fatores e estruturas vertebrais e 

paravertebrais que podem causar a dor localizada: espasmo muscular, pontos-gatilho, 

impactação de lâminas, espondilólise, ligamentos diversos e suas lesões (interespinhoso, 

iliolombar, entre outros), o disco intervertebral e as facetas articulares, entre outras. Há 

muito pouca evidência de qualidade na literatura para suportar estes dados; além disso, 

parte desta investigação é realizada utilizando-se de métodos de bloqueio anestésico ou 

invasivos, como discografia, por sua vez também controversos e com evidência limitada na 

literatura114,126,129,129. 

 

Teorias sobre como o disco intervertebral pode estar envolvido na gênese da dor localizada 

provavelmente existem desde os primeiros estudos anatômicos. Todavia, mais do que 

simplesmente relacionar a dor com alterações degenerativas, mecanismos fisiopatológicos 
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necessitam ser postulados. Uma das teorias mais aceitas na questão da dor localizada 

envolve o conceito de “segmento móvel” (motion segment) criado por Schmorl e Junghanns 

em 1968103,130. Estes autores consideravam o conjunto de dois corpos vertebrais adjacentes 

e o disco entre eles como a menor unidade funcional da coluna espinhal. Kirkaldy-Willis et al. 

partiram deste modelo no final dos anos 1970 para criar seu conceito de “complexo de três 

articulações” (three-joint complex), em que uma perfeita interação entre as duas 

articulações dos processos articulares (zigoapofisárias) e a sínfise intervertebral seria 

necessária para uma a coluna funcionar de maneira fisiológica131. Assim, alterações 

degenerativas do disco intervertebral afetariam as facetas articulares, e vice-versa. Kirkaldy-

Willis utilizou o conceito de three-joint complex para explicar como degeneração discal 

causaria inicialmente hipertrofia facetária e ultimamente estenose central ou do recesso 

lateral. A partir daí, o conceito de three-joint complex foi logo adaptado para explicar 

também a dor localizada, através da diminuição de altura do disco intervertebral, alteração 

de suas propriedade mecânicas e subsequente aumento da carga sobre as facetas 

articulares103,131,132. A cápsula da articulação dos processos articulares é inervada em 

profusão por fibras Aδ e C, fato conhecido na época de Kirkaldy-Willis uma vez que Cloward 

brevemente menciona a sensibilidade das facetas em seu trabalho de 1952133. Embora os 

nociceptores desta articulação normalmente possuam elevados limiares de estímulo 

mecânico, uma situação combinada de aumento de carga e sensibilização destes receptores 

por mediadores químicos, por exemplo, durante o processo inflamatório, levando à redução 

de seus limiares poderia provocar dor localizada103,134,135. 

 

Dados abundantes suportam a teoria de “complexo de três articulações” para gênese da dor 

localizada. Há estudos de imagem na literatura provando que degeneração discal 

geralmente precede a osteoartrose das articulações facetárias, demonstrando assim o 

mecanismo fisiopatológico136,137. Um dos defeitos mais frequentemente apontados no 

modelo de Kirkaldy-Willis é que este não leva em conta a ação de estabilização de 

ligamentos e músculos paraespinhais. Embora os próprios criadores desta teoria 

reconheçam o defeito, modelos biomecânicos apontam que a adição da ação muscular 

sobre o modelo de Kirkaldy-Willis levaria a uma diminuição da pressão intradiscal e das 

forças sobre o corpo vertebral, resultando, por outro lado, em maior sobrecarga das 
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articulações facetárias – ou seja, o modelo na verdade ainda estaria subestimando o papel 

das articulações facetárias na geração da dor103,128,138. Embora amplamente aceita, esta 

teoria por si só não explica a totalidade dos casos de dor localizada, seja pela elevada 

frequência de indivíduos asintomáticos com extensa degeneração facetária como também 

pela situação inversa,  bastante frequente, de indivíduos sintomáticos sem alterações 

facetárias139-141. 

 

Há ainda aqueles autores que defendem que o disco seja o próprio gerador da dor - a este 

conceito é dado o nome de dor discogênica, e muito cuidado é necessário ao se analisar a 

literatura acerca deste termo. Para que o disco pudesse ser considerado intrinsecamente 

doloroso, havia a necessidade de se demonstrar de maneira inequívoca sua inervação – 

como visto acima, este conceito somente foi maturado nos anos 194033,34,114,129. Embora a 

origem da teoria discogênica seja difícil de precisar, sabe-se que a primeira discografia foi 

realizada por Schmorl em 1929 e a primeira série clínica surgiu em 1948, com 

Lindblom142,143. Como se verá adiante, a discografia está intimamente ligada ao 

desenvolvimento do próprio conceito de dor discogênica; ainda assim, a maioria dos 

trabalhos ditos “pioneiros” dos anos 1940 e 1950 não se refere ao conceito moderno da dor 

discogênica, e sim ao mecanismo de geração de dor irradiada através do extravasamento de 

substâncias irritantes no espaço periradicular provocado pela ruptura do disco em oposição 

à compressão direta. Um exemplo é o trabalho de Raney et al. de 1949, frequentemente 

citado como um dos primeiros trabalhos a suportar a idéia de dor discogênica. Raney et al. 

especificamente alegam que, por ser uma estrutura normalmente desprovida de inervação, 

“a degeneração discal por si só não pode causar sintomas” e sim deve sensibilizar, quando 

de sua ruptura, estruturas inervadas adjacentes, provocando cefaléia cervicogênica como 

uma forma de dor irradiada144. 

 

Ironicamente, talvez a primeira obra que trata do disco sendo intrinsecamente doloroso e 

atribuindo à sua própria inervação o papel de carrear o estímulo nociceptivo se refere aos 

discos da região cervical. Ao relatar a sua experiência clínica na realização de discografias no 

segmento cervical, Cloward descreveu uma série de dores localizadas à região da coluna 
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vertebral e revisou as vias nervosas pelas quais o estímulo nociceptivo seria transmitido 

conforme descrito pelos anatomistas de sua época145. Cloward enfatizou que o disco é o 

próprio gerador da dor no contexto da degeneração discal, daí seu pioneirismo, afirmando 

ainda na mesma obra que aplicava a sua técnica cirúrgica, discectomia com artrodese 

interssomática, em discos do segmento lombar com resultados semelhantes, inferindo-se a 

partir daí que reconhecia o mesmo mecanismo fisiopatológico no segmento lombar pelo 

menos desde 1943133,146. Estes trabalhos de Cloward, por serem focados principalmente em 

um método diagnóstico e uma técnica cirúrgica, frequentemente passam despercebidos. Na 

maioria da literatura revisada, a descrição clínica inicial de dor discogênica é creditada a 

Crock em 1970147,148. A despeito de mais de 40 anos de reconhecimento clínico, uma 

descrição clínica definitiva do termo dor discogênica ainda não é encontrada na literatura147. 

Sumarizando revisões recentes, em termos clínicos a dor discogênica pode ser definida como 

dor referida à região vertebral, sem irradiação de padrão típico de dermátomo que sugira 

radiculopatia, exclusão de outras causas orgânicas (tumores, infecção), atribuição à 

degeneração discal e comprovada por discografia126,147,149,150. A necessidade de 

comprovação por discografia para o diagnóstico inequívoco é cercada de controvérsias, 

como a suposta elevada ocorrência de falsos-positivos, mas ultimamente a mesma tem sido 

reafirmada como procedimento diagnóstico de grande valor quando a resposta é positiva de 

acordo com todos os critérios da International Association for the Study of Pain (IASP): 

discografia avaliada por tomografia computadorizada (CT) com achados degenerativos 

incluindo ruptura anelar, injeção de contraste em até 50 psi provocando dor típica em um 

determinado disco e injeção de 2 discos adjacentes sem provocação da dor típica (controles 

negativos)147,151,151-153. 

 

Apesar da controvérsia gerada ao redor do emprego da discografia para confirmar a 

presença de dor discogênica, é geralmente aceito que esta e a dor facetária são dois dos 

mais importantes mecanismos pelos quais a alteração estrutural do disco pode gerar dor129. 

As lacunas na fisiopatologia proposta são evidentes e passam pela ocorrência destas 

mesmas alterações degenerativas em indivíduos assintomáticos, que são o objeto de estudo 

desta tese. 
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1.6.5 Genética e degeneração discal 

 

Apesar de múltiplos estudos, até hoje a associação entre alterações degenerativas no disco 

intervertebral e traços genéticos é frustra na melhor das hipóteses. Um famoso estudo de 

uma coorte de gêmeos dinamarqueses demonstrou alguma associação genética para a 

ocorrência de lombalgia; exatamente como isso acontece é incerto154. Isto decorre, dentre 

outras causas, de nosso desconhecimento acerca do processo fisiopatológico: os estudos 

genéticos mais eficientes são os de associação fenótipo – gene-candidato. Este método 

depende de uma previsão acertada sobre quais seriam os possíveis genes-candidatos, o que, 

por sua vez, depende de um profundo cohecimento do processo degenerativo. Estudos de 

associação fenótipo - gene-candidato também são idealmente utilizados para doenças 

causadas por um único gene com padrão mendeliano de herança; em condições poligênicas 

e com importantes influências do meio, como a degeneração discal, o poder estatístico 

destes estudos é muito reduzido. A abordagem alternativa, estudos genômicos de 

associação, não faz suposições sobre os possíveis genes envolvidos porém é muito ampla e 

frequentemente aponta para genes sobre os quais não se sabe a localização tampouco a 

função. A título de exemplo deste tipo de estudo, recentemente Gruber et al. estudaram 

alterações de expressão gênica em culturas de células de AF de discos degenerados 

(Thompson IV e V) e não-degenerados (Thompson I, II e III)155. Estes autores encontraram 

nada menos que 424 genes com expressão distinta entre os dois grupos, seja sub- ou super-

expressão, muitos deles com função ou importância desconhecida para o processo 

degenerativo155. Estudos de associação genômica são ainda mais complicados em virtude 

das variações da doença degenerativa discal de acordo com a subpopulação em questão, 

sendo que até hoje de todas as associações genéticas reportadas para degeneração discal, 

apenas quatro puderam ser comprovadas em mais de um grupo étnico. Por fim, 

discrepâncias metodológicas e diferenças quanto à própria definição do que consiste o 

“fenótipo” de degeneração discal atrapalham a interpretação dos resultados: em diferentes 

estudos, abaulamento discal, herniação, alterações em radiografias lombares ou a 
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necessidade de cirurgia têm sido determinados como o “fenótipo” positivo de doença 

degenerativa discal156-158. 

 

Até hoje, a maior parte dos estudos genéticos para degeneração discal se concentrou nos 

genes que codificam as três cadeias do colágeno IX. Estudos utilizando camundongos 

portadores de mutações ou deleções no gene da cadeia α1 do colágeno IX (gene COL9A1) já 

haviam revelado diversas alterações musculares, ósseas e cartilagíneas, entre elas a 

degeneração dos discos intervertebrais em uma idade muito precoce, com escoliose 

progressiva, paraplegia e morte dos animais159,160. Baseados nestes modelos animais, 

Annunen et al. procuraram identificar na população finlandesa mutações nos genes do 

colágeno IX que pudessem estar associadas com degeneração discal157. Annunen et al. 

partiram de 157 indivíduos selecionados com dor irradiada, dos quais 73% possuíam 

comprovação radiológica de degeneração discal – surge aí um exemplo de como o 

“fenótipo” considerado para degeneração discal afeta os estudos de associação: tal quadro 

clínico permite inferir que estes indivíduos demonstravam não apenas degeneração mas 

também herniação ou abaulamento discal com radiculopatia. Em seis destes 157 indivíduos, 

uma mutação denominada Trp2 substituía um resíduo Arg ou Gln no códon 326 da cadeia α2 

de colágeno 9 (gene COL9A2) por um resíduo Trp – uma mutação muito rara, uma vez que 

Trp é encontrado poucas vezes nas proteínas da classe dos colágenos e nunca 

especificamente em colágeno IX de mamíferos. Ao pesquisar 174 controles finlandeses 

assintomáticos, a mutação Trp2 não foi encontrada nenhuma vez. Estudos posteriores de 

famílias de pacientes finlandeses confirmaram a associação desta mutação com um maior 

grau radiológico de degeneração discal, embora a associação com sintomas não fosse 

clara157,161. Ulteriormente, a associação entre a mutação Trp2 e degeneração discal foi 

descartada em uma amostra da população alemã porém comprovada nas populações do sul 

da China e do Japão em grupos etários específicos162-164168-170. Outras mutações com 

substituição de aminoácidos por resíduos Trp nos genes do colágeno IX foram descritas, mas 

este caso demonstra como as associações genéticas para degeneração discal variam de 

acordo com o grupo étnico164. 
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O gene COL1A1 (17q21.3-q22) é responsável por uma das cadeias de colágeno tipo 1. Um 

polimorfismo (TT/GT/GG) no intron 1 deste gene, exatamente no sítio de ligação do fator de 

transcrição Sp1, é associado com menor densidade mineral óssea e fraturas vertebrais. A 

partir destas associações conhecidas, Pluijm et al. procuraram analisar a relação de 

polimorfismos deste gene com a prevalência de osteoporose na população holandesa165. 

Pluijm et al. não conseguiram identificar nenhuma relação com osteoporose; entretanto, seu 

protocolo de estudo envolvia a obtenção de radiografias laterais da coluna tóraco-lombar165. 

Utilizando-se de um antigo critério de avaliação de degeneração de discos intervertebrais 

em radiografias simples, Pluijm et al. afirmam que um genótipo TT para este sítio de ligação 

Sp1 está associado com degeneração discal. Ulteriormente, tal associação foi também 

demonstrada em um pequeno estudo com indivíduos gregos assintomáticos, desta vez 

avaliando-os com RM (ressonância magnética). Fica evidente neste caso como as diferentes 

definições de fenótipo positivo para degeneração discal afetam estes estudos de 

associação158,165,166. 

 

O gene VDR (vitamin D receptor) é outro gene envolvido no metabolismo ósseo cujas 

associações com anomalias do desenvolvimento de tecidos mineralizados são conhecidas de 

longa data. Em mais um estudo utilizando radiografias para determinar a prevalência de 

osteoporose, desta vez na população australiana, Jones et al. identificaram que 

determinados alelos para o polimorfismo Taq1 do gene VDR estão associados com 

degeneração discal158,167. Estes resultados foram ulteriormente confirmados utilizando RM 

em gêmeos finlandeses e nas populações chinesa e japonesa168-171. Entretanto, ao contrário 

dos genes COL1A1, COL9A2 e COL9A3, não se consegue imaginar um papel direto para os 

polimorfismos do gene VDR na degeneração discal. A visão mais aceita é que na verdade 

estes polimorfismos de VDR devem representar apenas um marcador para mutações de 

outros genes. O gene VDR está localizado em 12q12-q14, e tanto o gene para colágeno tipo 

II (COL2A1) como para IGF-1 estão localizados próximos – especificamente, a distância de 

VDR até COL2A1 é de menos de 740 kb. Ambos estes genes estão sabidamente envolvidos 

na composição e processo degenerativo do disco intervertebral, e é de se esperar que 

estudos genéticos futuros possam elucidar como estes genes se relacionam com os 

polimorfismos de VDR identificados até o momento158. 
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Outra proteína para a qual foi identificada uma associação genética com degeneração discal 

em mais de um grupo étnico é a MMP-3. Como visto acima, acredita-se que este gene esteja 

envolvido no remodelamento da matriz extracelular durante o processo de degeneração 

discal158,172. Os dados, porém, que suportam esta associação são bem mais tênues que para 

os outros 3 genes. Takahashi et al., ao estudar a presença de polimorfismos 5A/6A na região 

promotora do gene MMP-3, utilizou critérios diferentes para estudar um grupo jovem (RM) 

e um grupo idoso (radiografias simples) de 54 e 49 indivíduos, respectivamente. A presença 

de um genótipo 5A5A ou 5A6A nos indivíduos idosos estava associada com maior grau de 

degeneração, porém isto não se verificou na faixa etária mais jovem172. O fato de Takahashi 

et al. utilizar diferentes definições radiológicas de fenótipo positivo para degeneração discal 

por si só já compromete severamente os dados de seu estudo; entretanto, seus resultados 

foram replicados por Valdes et al. em uma amostra de 720 mulheres inglesas158,173. Como 

em muitos dos estudos de associação genética, este resultado não se manteve em todas as 

populações estudadas: na população finlandesa, Noponen-Hietala et al. não encontraram 

associação entre degeneração discal e os polimorfismos descritos para o promotor do gene 

da MMP-3174. 

 

1.7 Características e deficiências de diferentes modelos de estudo da 

degeneração discal: in vitro, in vivo, por imagem e morfológicos 

 

Apesar de diversos modelos experimentais terem sido utilizados ao longo destes quase 160 

anos no estudo da degeneração discal, um único modelo definitivo provavelmente nunca 

será encontrado. Cada modelo experimental possui características e limitações próprias e é 

a combinação entre as diferentes informações fornecidas através de cada um deles que 

permitirá o entendimento da degeneração discal. Muito se contribuiu através de modelos in 

vitro, particularmente quanto ao microambiente celular do disco intervertebral. Através 

destes modelos de cultura de células e tecidos, animais ou humanos, aspectos importantes 

do processo degenerativo foram elucidados, como a modulação do mesmo pelas próprias 
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células do disco e os diferentes padrões de expressão protéica e gênica175. Já modelos 

biomecânicos in vitro são ideais para análise de carga e pressões não só sobre o disco 

intervertebral mas também sobre as facetas. Dados sobre as modificações das propriedades 

mecânicas dos discos degenerados, por exemplo, foram obtidas através de estudos 

biomecânicos in vitro, e são nestes mesmos modelos que as principais intervenções 

cirúrgicas são testadas antes de serem validadas in vivo175,176. 

 

Qualquer revisão rápida da literatura sobre degeneração discal irá revelar uma grande 

quantidade de modelos animais para estudos in vivo da degeneração discal. Estes permitem 

um controle de condições experimentais e reproducibilidade de resultados que não é 

possível com nenhum outro tipo de estudo, embora considerações éticas e de custos 

envolvidos sejam relevantes. Os modelos in vivo de degeneração discal podem ser divididos 

entre aqueles em que a degeneração ocorre naturalmente ou é provocada por intervenção 

humana. Sabe-se que os discos de todos estes animais possuem diferenças morfológicas em 

relação aos humanos, como em sua população celular177. Dentre os modelos naturais, sabe-

se que alguns roedores (ratos de areia), cachorros (raças condrodistróficas, como beagle e 

basset hound) e primatas (babuínos) exibem graus variados de degeneração espontânea. 

Muitos pesquisadores aproveitaram-se disso para elucidar diversos aspectos morfológicos 

da degeneração discal e a principal vantagem é que a degeneração espontânea seria mais 

similar à humana, em oposição à degeneração provocada178,179. Ainda assim, em todos estes 

modelos a degeneração provou-se razoavelmente distinta da humana: por exemplo, embora 

os discos de cães condrodistróficos desenvolvam alterações de matriz extracelular e 

diminuição de conteúdo de proteoglicanas similares aos humanos, esta matriz se calcifica 

logo em seguida na quase totalidade dos casos. No caso do babuíno, a coluna destes animais 

exibe uma cifose progressiva que poderia afetar o padrão de degeneração. Talvez mais 

importante, a incerteza acerca quais animais e níveis de suas colunas irão desenvolver 

degeneração discal significativa faz com que estes trabalhos empreguem uma quantidade 

muito grande de animais e utilize exames de imagem de maneira liberal, aumentando os 

custos em demasia e tornando-os impopulares178-181. Já modelos experimentais in vivo com 

degeneração induzida envolvem basicamente roedores, seja através de intervenções 

cirúrgicas (alterações posturais, suspensão da cauda, lesão do disco por agulha ou bisturi, 
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torção segmentar, ressecção de faceta ou artrodese em nível adjacente) ou intervenções 

genéticas (basicamente os diversos modelos knock-out, com deleções de genes importantes 

para o processo degenerativo – por exemplo, colágeno II ou IX). Apesar de permitirem a 

maior reproducibilidade de resultados, a degeneração ocorre de maneira artificial. Embora 

isto possa mimetizar algumas situações de degeneração secundária como, por exemplo, 

após a injeção para discografia, dificilmente as lições aprendidas através destes modelos 

aplica-se diretamente a humanos.  Como Alini et al. recentemente apontaram, todos estes 

animais diferem de nós em dois pontos fundamentais – a postura ereta e a maneira com que 

interpretamos e lidamos com a dor175,182. 

 

São, portanto, apenas os modelos humanos que permitem o estudo da degeneração 

conforme os clínicos irão encontrar em sua prática diária. Desde o princípio do século XX, 

imaginou-se estudar seres humanos através de exames de imagem; o famoso estudo 

pioneiro é de Schmorl e Junghanns (1932)34. Estas técnicas permitiam a avaliação de 

indivíduos levando-se em conta suas queixas funcionais e divisão conforme a mesma; ainda 

hoje é impossível dividir animais em grupos sintomáticos e assintomáticos para degeneração 

discal simples. Além disso, a observação seriada tornou-se possível e diversas formas de 

classificar os achados degenerativos foram criadas. Talvez a classificação radiográfica mais 

famosa para degeneração discal seja aquela de Kellgren – entretanto, como todas as 

classificações baseadas em análise por métodos de raios-X, baseia-se ultimamente em 

avaliações indiretas acerca dos discos intervertebrais como altura do espaço intervertebral e 

presença de osteófitos marginais182. Começando em 1984, estudos por ressonância 

magnética (RM) passaram a ser empregados para avaliação da degeneração discal183. A 

partir de uma série de estudos pioneiros de Modic et al. no final dos anos 1980, as 

alterações associadas com degeneração discal foram descritas na literatura. Nestes estudos, 

os autores não só demonstraram as mesmas alterações descritas na seção 1.5 sob este novo 

método como, a partir das características de imagem da RM, puderam adicionar alterações 

de sinal do NP (próprias de seu processo de desidratação) e alterações da medula óssea das 

vértebras adjacentes como critérios de avaliação de degeneração. Ao dividir estas alterações 

em dois subgrupos e sugerir uma evolução temporal entre eles, Modic et al. propuseram 

uma correlação com sintomas: em particular, alterações de sinal da medula óssea adjacente 
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(hipersinal em T1 e iso / leve hipersinal em T2), as chamadas alterações “Tipo 2” de Modic,  

seriam particularmente associadas com sintomas de lombalgia91,183,184.   

 

A RM rapidamente tornou-se o exame de escolha para avaliação da degeneração discal em 

qualquer nível. Além disso, ao permitir o seguimento temporal das alterações de imagem 

sem o uso de radiação ionizante em um mesmo indivíduo, com ou sem sintomas, tornou-se 

importante ferramenta para estudos de prevalência destas alterações. Estudos por RM 

contribuíram para uma das maiores controvérsias em degeneração discal, que é o elevado 

número de indivíduos assintomáticos que exibem as mesmas alterações degenerativas 

citadas nas seções anteriores. O primeiro estudo demonstrando estas alterações 

assintomáticas por RM foi publicado por Boden et al. inicialmente no segmento lombar e 

logo após, no cervical139,140. Em seu estudo inicial de 67 voluntários assintomáticos 

estratificados por idade, Boden et al. reporta alterações “substanciais” destes exames de RM 

em 28% destes indivíduos: estenose lombar em 24% e herniação franca do NP em outros 

4%. Alterações degenerativas “menores”, como abaulamento discal, diminuição da altura 

discal e alteração de sinal em T2 foram vistas em pelo menos 57% dos indivíduos jovens (20-

39 anos), enquanto que 93% dos voluntários acima de 60 anos de idade possuíam estas 

alterações em pelo menos um disco (média: 3,0 discos). Especificamente, dois terços de 

todos os discos estudados em indivíduos idosos (60/90) apresentavam sinais de 

degeneração. Boden et al. estudaram ainda a coluna cervical de 63 destes 67 voluntários, 

também assintomáticos para queixas desta região. Mais uma vez, alterações “importantes” 

(herniações discais ou estenose central) foram vistas em 19% dos indivíduos, aumentando 

com a idade (14% naqueles com idade menor que 40, 28% com idade maior que 40). A 

prevalência de ao menos um disco degenerado entre C2 e C7 foi de 25% em indivíduos mais 

jovens que 40 anos e 57% após esta idade139,140. 

 

Com estes estudos de RM, estabeleceu-se definitivamente o que já se havia demonstrado 

indiretamente por radiografias, CT e mielografia: alterações degenerativas discais estavam 

presentes em um grande número de indivíduos assintomáticos. O seguimento temporal 

destas alterações revelou também a progressão destas alterações sem o surgimento de 
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sintomas. Na maior coorte reportada na literatura, Matsumoto et al. realizaram RM da 

coluna cervical em 497 voluntários assintomáticos entre 1993 e 1996 para um total de 2480 

discos185. Seus achados corroboraram aqueles de Boden et al. e vários outros na literatura: 

degeneração discal em pelo menos um nível foi encontrada em 17% e 12% dos homens e 

mulheres com idade menor que 20 anos e em 89% e 86% daqueles com idade maior que 60 

anos140,185,186. Alterações degenerativas mais graves, com herniação discal e compressão 

medular estava presente em 7,6% dos voluntários acima de 60 anos185. Duzentos e vinte e 

três destes voluntários (44,9%) foram localizados ulteriormente e submetidos a uma nova 

RM em média 11,7 anos após a inicial. A progressão das alerações degenerativas foi 

observada em 81,1% dos voluntários (189 indivíduos). A divisão por tipo de alteração 

adicional sempre revelou valores elevados: diminuição de sinal de disco em 59,6%, 

protrusão discal posterior em 70%, diminuição da altura discal em 26,9% e estenose 

foraminal em 9%. A única correlação entre degeneração discal e fatores predisponentes foi 

feita com idade. Não se demonstrou correlação alguma com gênero, uso de álcool, atividade 

física, índice de massa corpórea ou, surpreendentemente, tabagismo. Destes 189 individuos 

em que progressão radiológica foi demonstrada, apenas 34,1% desenvolveu sintomas como 

cervicalgia ou radiculopatia, provando assim que a progressão temporal pode acontecer e 

que a ausência de sintomas é a regra. Estes fatos são bem conhecidos na prática clínica, e 

estes indivíduos apresentaram ainda progressão das alterações degenerativas no segmento 

torácico; infelizmente, os dados do segmento lombar desta coorte não foram 

publicados187,188. 

 

A partir da revisão acima, torna-se evidente que muito há por pesquisar quanto à 

degeneração discal em indivíduos assintomáticos, e os trabalhos morfológicos com 

espécimes humanos possuem papel bastante proeminente neste avanço. Infelizmente, 

como apontado em diversos setores da seção 1.6, muitos problemas com os espécimes 

humanos comprometem os resultados destes estudos morfológicos56. A necessidade de 

maior conhecimento histológico e ultraestrutural é amplamente reconhecida na literatura 

para que se correlacione com os achados moleculares e de indivíduos sintomáticos53.  
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1.8 Particularidades dos discos do segmento cervical 

 

Além das dificuldades de padronização dos espécimes “controle”, as generalizações 

aplicadas aos discos intervertebrais do segmento cervical também prejudicam a 

compreensão do processo degenerativo neste segmento. Conforme revisado na seção 1.1, a 

importância clínica da cervicalgia é quase tão grande quanto à lombalgia. É fato inconteste 

que tanto a morfologia quanto a função dos discos intervertebrais do segmento cervical são 

distintos daqueles do segmento lombar; ainda assim, a quantidade de estudos morfológicos 

próprios para os discos deste segmento é desapontadora189. Pior ainda, a extrapolação dos 

dados lombares é feita livremente para o segmento cervical sem o menor critério – em uma 

publicação de 1992, presumivelmente dedicada especificamente à degeneração discal 

cervical, cinco das seis figuras utilizadas para ilustrar o artigo eram, na verdade, de 

espécimes lombares190. Ainda hoje não são incomuns estudos morfológicos que utilizam 

espécimes cervicais e lombares de maneira indiscriminada, oriundos de centros com 

bastante tradição em pesquisa de degeneração discal191,192. 

 

Pelos relatos cirúrgicos de meados do século XX, é nítido que os cirurgiões percebiam a 

diferença entre a morfologia dos discos cervicais quando comparados com os lombares – 

Cloward e Scoville comentaram estas diferenças em duas obras dirigidas ao tratamento 

cirúrgico133,146,193. Testut em 1905 já fez menção ao formato diferente do disco de acordo 

com o nível em questão27. Os primeiros estudos anatômicos dirigidos às peculiaridades dos 

discos cervicais foram publicados por Töndury em 1961194,195. Töndury brevemente 

comentou sobre o padrão distinto de degeneração e espondilose em nível cervical, quando 

comparado ao lombar: herniações francas são incomuns neste segmento, onde a 

compressão foraminal ou central usualmente se dá por um complexo disco-osteofitário. 

Além disso, reportou a presença freqüente de fendas no disco cervical a partir da idade de 

33 anos; isto confere ao disco cervical um formato único, bipartido194. Alguns pequenos 

trabalhos anatômicos foram publicados após as descrições de Töndury enfatizando aspectos 

específicos do disco cervical. Pooni et al. analisaram as diferentes orientações das lamelas do 
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AF cervical196. A menor contribuição do NP (25%) ao total do disco, em relação ao NP lombar 

(50%), foi relatada inicialmente por Oda em 1988, além de constatar que o material nuclear 

cervical torna-se indistinto do AF a partir da quarta década de vida, fato ulteriormente 

confirmado com diferente metodologia por Mercer e Bogduk189,197. Bland e Boushey 

publicaram uma análise do padrão macroscópico de degeneração não só de discos mas de 

segmentos cervicais de uma série de cadáveres: esclerose da placa vertebral, protrusão 

discal e osteófitos oriundos do corpo vertebral ou articulações uncovertebrais ou 

zigoapofisárias (articulação dos processos articulares) são as características degenerativas 

mais comumente encontradas em nível cervical198. 

 

O trabalho morfológico mais completo acerca das peculiaridades dos discos intervertebrais 

cervicais foi publicado por Mercer e Bogduk no final do século passado189. Estudando um 

número modesto de cadáveres (12) predominantemente idosos (média de idade 65,4 anos, 

de 39 a 82), Mercer e Bogduk descreveram detalhadamente a anatomia dos ligamentos 

longitudinais e AF dos discos do segmento cervical em nível macroscópico. Neste nível, o LLA 

é composto por quatro camadas, sendo as três mais externas com disposição longitudinal e 

a mais interna, com disposição diagonal e pouco distinta das fibras do AF. Já o LLP é 

composto por três camadas: uma camada superficial, atravessando vários níveis com 

orientação longitudinal e extensão lateral até os pedículos, uma camada média longitudinal 

curta atravessando apenas um espaço intervertebral e uma camada profunda análoga à do 

LLA, com disposição diagonal, curta. As principais contribuições de Mercer e Bogduk, 

entretanto, se fizeram no estudo da morfologia do AF do segmento cervical. Pela primeira 

vez, sua estrutura em forma de foice foi descrita: mais espesso anteriormente e fina em sua 

porção posterior, particularmente junto aos processos uncinados, póstero-lateralmente. A 

própria distinção entre as camadas mais internas do LLA e LLP e as camadas mais externas 

não era absolutamente nítida: Mercer e Bogduk utilizaram como critério final a inserção 

destas fibras, se às superfícies verticais (anterior ou posterior), e portanto parte dos 

ligamentos longitudinais, ou se às superfíes horizontais das vértebras, e assim parte do AF. 

Nas fibras mais internas da porção anterior, não se evidenciou um padrão de alternância de 

fibras longitudinais / circulares, mas sim uma disposição diagonal, entremeadas umas às 

outras. Já a porção posterior do AF consistia em uma única camada longitudinal, bastante 
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delgada (não mais de 1mm de espessura) estendendo-se entre as bases dos processos 

uncinados lateralmente. Sobre estes processos uncinados especificamente o AF tornava-se 

descontínuo, restando apenas uma camada de tecido periosteal189. Profundamente ao AF, 

Mercer e Bogduk descrevem uma massa rígida de composta por matriz de proteoglicana que 

oferecia resistência à dissecção; como, a partir deste fato, concluíram a respeito de sua 

composição não está claro. Esta massa apresentava fendas bilateralmente sobre os 

processos uncinados – fendas estas que já haviam sido descritos na primeira década de vida 

por Hirsch et al. e mesmo Töndury194,199. Estas fendas têm sido interpretadas como surgindo 

na primeira década de vida seja para permitir ou como consequência dos repetidos 

movimentos de rotação nesta região189,198. Apesar de tratar-se de uma população idosa, 

Mercer e Bogduk apresentam um dos poucos estudos anatômicos especialmente dirigido ao 

disco intervertebral em nível cervical, ainda que consistindo em uma análise macroscópica.  

 

Considerando-se a importância da cervicalgia como problema de saúde pública, surpreende 

a escassez de estudos morfológicos, particularmente empregando análise histológica, em 

discos intervertebrais cervicais humanos: estudos de imagem em indivíduos 

assintomáticos200 e histológicos ou imuno-histoquímicos em espécimes cirúrgicos201,202 são 

abundantes na literatura. Christe et al. publicariam em 2005 o único estudo em língua 

inglesa acerca da histologia geral do disco intervertebral cervical em indivíduos 

assintomáticos203. Maruyama e Gen também publicaram artigos nos anos 1990s que 

supostamente conteriam análises histológicas de discos cervicais de cadáveres 

assintomáticos de diferentes idades; o fato de terem sido publicados na língua japonesa 

restringe o acesso a estes dados204-206. Christe et al. analisaram nove cadáveres por 

radiografia, RM e histologia. Sua análise histológica empregou apenas uma técnica (HE) e 

extrapolou uma escala de gradação lombar para a coluna cervical203. Um dado que 

compromete severamente o estudo de Christe et al. é simplesmente a ausência da idade dos 

cadáveres, citados apenas como “acima de 50 anos”. Portanto, é muito difícil correlacionar 

quaisquer dados histológicos. Christe et al. reportaram a existência de fissuras radiais em 

64% dos discos estudados (34/52), completas no sentido ântero-posterior em mais da 

metade dos discos (27/52). Outros achados morfológicos incluíram prolapso (74% dos 

discos), tecido de granulação com neovascularização (33%) e osteófitos (52%). Estes achados 
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foram descritos com o objetivo de se classificar histologicamente o disco conforme 

Berlemann et al., para subsequentemente serem correlacionados com uma classificação de 

imagem não-padronizada. Pela frequência das alterações degenerativas detectadas na 

histologia, metade dos espécimes recebeu a classificação máxima de Berlemann; dada a 

ausência de correlação etária, o valor deste dado é incerto. Através da análise de RM, 

principal objetivo de seu trabalho, Christe et al. concluíram que a RM detecta prolapsos 

discais e osteófitos muito bem mas apenas 40% das fissuras, consistentemente 

subestimando a presença de alterações degenerativas do disco203.  

 

Esta análise de Christe et al. emprega apenas uma técnica histológica para estudo de 

organização geral, mesmo porque não era o objetivo principal de seu trabalho203. Análises 

específicas de diferentes componentes dos discos cervicais são ainda mais raras; apenas um 

estudo, histológico ou de qualquer outro método, pode ser encontrado a respeito do 

sistema elástico, por exemplo. Após relatos iniciais não terem detectado a presença de fibras 

elásticas em discos intervertebrais humanos207, Buckwalter et al. identificaram-nas em 

espécimes obtidos de cirurgia para escoliose e herniação, através de microscopia eletrônica 

de transmissão – estes autores nunca especificaram os níveis de origem destes espécimes, e 

pelas indicações presume-se que sejam torácicos ou lombares208. Assim, em 1982 Johnson et 

al. buscaram identificar fibras elásticas em 48 discos cervicais removidos de 12 cadáveres 

com idade entre 50 e 80 anos209. Utilizaram para isso a técnica de Verhoeff e detectaram 

fibras elásticas abundantes no AF, mas apenas onde este se inseria na placa vertebral, com 

presença mínima na região do NP e sua interface com a placa vertebral. Johnson et al. 

descreveram também a orientação longitudinal destas fibras elásticas, alinhadas com as 

lamelas de fibras colágenas e compararam sua inserção na placa vertebral às fibras de 

Sharpey de outros ossos, como já feito por Coventry et al. com as fibras colágenas1,209. Não 

foi realizada quantificação destas fibras e Johnson et al. reportam-nas como “presentes e 

abundantes” em todos os espécimes nas regiões supracitadas. Infelizmente, depois de 

Johnson et al. não se encontra na literatura nenhum trabalho acerca das fibras elásticas em 

discos cervicais humanos. 
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1.9 Contribuições brasileiras ao estudo da degeneração discal 

 

São encontrados na literatura poucos estudos em degeneração discal com contribuição 

brasileira. Estes poucos estudos, entretanto, são de linhas bastante variadas e atuais, o que 

mostra sincronia com as principais linhas de pesquisa mundiais. Além disso, são oriundos de 

diferentes centros de pesquisa no Brasil, o que mostra a difusão da pesquisa em 

degeneração discal e reflete a ampla distribuição geográfica deste problema de saúde 

pública. 

 

Um exemplo disso é o estudo de associação genética de Nunes et al.210. Estes autores 

demonstram uma associação genética entre determinados polimorfismos do gene VDR e 

degeneração discal acentuada em nível lombar. Em que pese o fato de sua população 

controle não ter sido avaliada por exame de imagem, ao contrário da população sintomática, 

Nunes et al. confirmam dados já revisados na seção 1.6.5. Há alguns exemplos de trabalhos 

morfológicos, como Oliveira et al., que correlacionaram a presença de terminações nervosas 

no interior de discos lombares com diferentes graus de degeneração ou Vialle et al., que 

replicaram e revalidaram um modelo de degeneração discal em coelhos211-213. Um exemplo 

de estudo biomecânico com contribuição brasileira é o trabalho de Schechtman et al., 

embora realizado na Nova Zelândia, que analisou os critérios de falência estrutural de discos 

de cauda de bovinos214. Estudos de análise de imagem no segmento lombar também se 

fizeram presentes através de Puertas et al. (estudando os mesmos espécimes ulteriormente 

analisados por Oliveira et al.) e Maurer et al.., que relataram sobre a incidência de alterações 

assintomáticas em indivíduos que realizavam esforço físico (remadores)215,216. 

 

Por fim, a única contribuição brasileira em nível cervical se deu a partir de um trabalho da 

Universidade de São Paulo, especificamente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ao 

analisar as alturas de discos cervicais e suas placas vertebrais, Vieira et al. detectaram uma 

correlação entre a altura da placa vertebral e a altura do disco ao qual pertence mas não 
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com a altura da outra placa vertebral da mesma vértebra, sugerindo assim que a 

degeneração depende mais da biologia discal e não vertebral217. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Objetivos e Hipóteses
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Avaliar e comparar, quanto à sua morfologia, os discos intervertebrais cervicais e lombares 

de indivíduos presumivelmente assintomáticos, obtidos de necrópsias de homens e 

mulheres jovens (Grupo Jovem – GJ – idade menor que 35 anos) e idosos (Grupo Idoso – GI 

– idade maior que 65 anos). Para tanto utilizou-se técnicas de análise por macroscopia, 

ressonância magnética, microscopias de luz e eletrônica de varredura (MEV) e imuno-

histoquímica.  

Através destas análises, foram testadas duas hipóteses: 

1) Os discos cervicais e lombares diferem em sua morfologia e composição; 

2) O envelhecimento normal dos discos intervertebrais produz alterações 

morfológicas distintas de acordo com o segmento vertebral a que pertencem. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Materiais e Métodos
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3.1  Obtenção e fixação dos espécimes 

 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do ICB-USP 

em 13/11/2007 (Parecer 811/CEP). Trinta cadáveres foram incluídos neste estudo: quinze 

com idade inferior a 35 anos (grupo jovem - GJ) e quinze com idade superior a 65 anos 

(grupo idoso – GI). Os espécimes foram obtidos no Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), 

na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, durante necrópsias de rotina. 

Familiares de todos os indivíduos assinaram um termo em que consentiam com a extração 

dos espécimes para pesquisa. Na mesma ocasião, estes familiares forneceram informações 

que permitiram identificar cadáveres sem história de dor referida em trajeto radicular ou 

localizada na região cervical ou lombar, intervenções cirúrgicas nas mesmas regiões, doenças 

neoplásicas ou reumatólogicas e história de trauma. Além disso, durante a inspeção inicial 

foram excluídos cadáveres com deformidades evidentes destas regiões, bem como 

cadáveres onde a causa mortis final fosse de natureza neoplásica. Obtiveram-se ainda os 

dados pessoais e antropométricos de cada cadáver (número SVO, idade, gênero, peso, altura 

– Tabela 1). Os grupos foram estatisticamente semelhantes quanto às variáveis contínuas 

exceto pela idade (p < 0,0001 – Figuras 1, 2 e 3). Não se analisou o gênero em virtude de 

possível viés de seleção (mortalidade maior para o sexo masculino em faixa etária jovem, 

mesmo excluídas as causas externas). Os indivíduos de GI demonstraram tendência para 

menor altura, ainda que não estatisticamente significante (p=0,055), como seria de se 

esperar em população mais idosa. 

 

De acordo com as normas do SVO, as dissecções precisam ser realizadas sem sinal externo 

de mutilação. Assim, a dissecção cervical foi iniciada através de incisão biacromial anterior 

“em colar”, rebatendo-se cranialmente a pele, tecido subcutâneo e platisma. Retirado o 

feixe traqueo-esofágico, expôs-se o aspecto anterior da coluna vertebral em seu segmento 

cervical. A numeração das diferentes vértebras e discos se deu a partir da identificação do 

áxis e seu processo odontóide. Desarticulações através dos discos intervertebrais e 

articulações dos processos articulares  entre C3 e C4 e entre C6 e C7 permitiram o 
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Tabela 1 – Dados dos grupos GJ e GI: idade (anos), gênero, altura (cm) e peso (kg). Abreviaturas – M: 
Masculino; F: Feminino. 

Número SVO 

espécime 
Idade Gênero Altura Peso 

Grupo Jovem     

300/08 33 M 168 65 

314/08 34 M 175 75 

479/08 33 M 160 75 

2780/08 34 M 180 75 

2781/08 27 M 170 60 

2788/08 29 F 162 70 

6040/08 34 M 180 85 

9386/08 32 F 170 70 

11243/08 26 M 185 80 

11250/08 29 M 180 65 

1767/09 34 F 165 45 

4410/09 32 M 180 88 

4413/09 32 M 170 49 

5050/09 34 F 162 106 

5091/09 34 M 182 80 

Média Grupo Jovem 

 

31,8  172,6 72,53 

Grupo Idoso     

320/08 85 M 178 75 

321/08 80 M 170 50 

323/08 66 F 165 65 

478/08 67 M 180 120 

482/08 71 F 155 40 

2786/08 68 M 165 60 

2787/08 86 M 165 65 

2789/08 76 F 162 70 

2790/08 89 F 155 66 

5981/08 79 F 160 65 

6042/08 71 M 180 75 

8354/08 79 F 160 40 
8356/08 83 M 180 110 
8358/08 81 M 165 80 
4411/09 91 F 150 45 

Média Grupo Idoso 78,1  166,0 68,4 
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isolamento de um único bloco vertebral contendo as vértebras C4, C5 e C6, bem como os 

discos C4C5 e C5C6 em seu interior, sendo que, ocasionalmente, um disco adjacente pode 

ter sido removido também, principalmente no caso de discos anquilosados. A dissecção das 

inserções musculares permitiu a remoção final de tal bloco. Os discos C4C5 e C5C6 foram 

selecionados por terem sido os discos com maior grau de degeneração no estudo de Kokubo 

et al.202.  No segmento lombar, laparatomia longitudinal anterior e acesso transperitoneal 

levaram à exposição da coluna vertebral em seu segmento lombar. A remoção de vísceras e 

vasos como aorta e veia cava, artérias e veias ilíacas comuns, levou à clara identificação do 

sacro e concomitante exposição dos corpos vertebrais de L4 e L5. A dissecção das inserções 

musculares, desarticulação do disco e articulações dos processos articulares L3-L4 e 

osteotomias das asas do sacro permitiram a remoção de um bloco vertebral único contendo 

os discos L4L5 e L5S1 em seu interior (Figura 4). 

 

 

 

Figura 1 – Gráfico de distribuição das idades de GJ e GI (barras horizontais em cada coluna 
demonstram a média). 
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Figura 2 – Gráfico de distribuição de GJ e GI (barras horizontais em cada coluna demonstram a 
média). 

 

 

 

Figura 3 – Gráfico de distribuição de GJ e GI (barras horizontais em cada coluna demonstram a 
média). 
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Uma vez removidos, os blocos vertebrais foram levados ao Laboratório de Anatomia 

aplicada à Clínica e Cirurgia do ICB-USP e submetidos à seguinte metodologia de 

mascaramento: um integrante do laboratório, sem envolvimento com o trabalho, atribuiu a 

cada indivíduo um novo identificador, através do qual tal espécime seria referido ao longo 

do projeto. Assim, os pesquisadores desconheciam a que grupo tal espécime pertencia. 

Estes espécimes foram então fixados em formaldeído a 4% por um período mínimo de 6 

meses. 

 

 
Figura 4 – Vista superior dos blocos vertebrais após desarticulações e osteotomias. Bloco cervical, 

espécime 8354 (4A) e bloco lombar, espécime 8358 (4B). 
 

 

3.2  Avaliação por Ressonância Magnética 

 

Cinco espécimes de cada grupo foram selecionados de maneira aleatória para avaliação por 

RM. Como a maioria das escalas morfológicas que utilizam RM empregam a sequência T2, 

buscoup-se replicá-la nos espécimes do presente estudo218-220. Entretanto, em virtude do 
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pequeno tamanho dos mesmos e peculiaridades do tipo de scanner utilizado, os padrões 

comumente aplicados para obtenção desta sequência necessitaram ser adaptados. Sendo 

assim, foi realizado um estudo piloto no scanner de ressonância magnética do Instituto de 

Física da Universidade de São Paulo (Philips Gyroscan ACS II/15, 1,5 Tesla, Eindhoven, 

Holanda) com três espécimes, a partir de referências conhecidas da literatura219, chegando-

se aos seguintes parâmetros: matrix=512x225, TR/TE =5000/130 ms, field of view = 140 x 

140 mm, slice thickness = 2 mm219,221. Imagens no plano sagital mediano e axiais ao nível de 

cada disco cervical e lombar foram obtidas dos blocos cervicais e lombares de cinco 

indivíduos de cada grupo. Todos os discos foram avaliados conforme Matsumoto et al., 

descrevendo-se seu sinal na RM em relação ao sinal de água ou líquido céfalorraquidiano em 

seu trabalho, daí derivando os termos hipo- ou hipersinal185. 

 

3.3  Análise morfológica e descalcificação 

 

Após coleta no SVO, fixação e, quando selecionados, avaliação por ressonância magnética, 

os discos foram seccionados no plano sagital mediano, fotografados e submetidos à análise 

morfológica. Uma recente revisão identificou 42 escalas diferentes de avaliação morfológica 

para discos intervertebrais218. A escala morfológica mais utilizada é a escala de Thompson, 

descrita em 1990, que, após extensa análise estatística, foi considerada a única escala 

morfológica com reproducibilidade intra- e inter-observador satisfatória para ser empregada 

em estudos científicos221. Esta escala, embora descrita para secções sagitais em nível 

lombar, é rotineiramente extrapolada para uso cervical, em virtude de seus critérios não 

incluírem nenhuma característica anatômica exclusivamente lombar, além de não existir 

nenhuma escala morfológica própria do segmento cervical amplamente aceita218. 

Resumidamente, quatro locais do conjunto disco-vértebra (núcleo, anel fibroso, placa e 

corpo vertebrais) recebem graduações de 1 a 5 baseado no aspecto morfológico, em ordem 

crescente de alterações encontradas em indivíduos mais idosos e portanto teoricamente 

mais “degeneradas”221. Este esquema de gradação está exposto no Quadro 1 adaptado para 

o português. Não fica claro por Thompson et al. se as gradações são somadas e a média 
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utilizada ou se a pior classificação individual é a considerada. Seguindo recomendação de 

Kettler e Wilke, a pior classificação de um subgrupo justificou a inclusão deste disco em uma 

categoria geral mais deteriorada218,221. 

 

Após a gradação morfológica, cada hemi-disco foi separado em unidades individuais 

compostas pelo hemi-disco com suas placas vertebrais adjacentes até o osso medular do 

corpo vertebral. Foi realizada então descalcificação através de imersão em solução de ácido 

etilenodiaminotetraacético (EDTA) 0,25M por 1 mês, completada por um segundo período 

em EDTA 0,5M por 5 dias antes da análise histológica53. 

 

Quadro 1 – Classificação morfológica de Thompson. 

Grau Núcleo Anel Placa vertebral Corpo vertebral 

1 Gel, formato convexo Lamelas fibrosas 
discretas 

Hialina, espessura 
uniforme 

Margens 
arredondadas 

2 Tecido fibroso na 
periferia 

Material mucinoso 
entre as lamelas 

Espessura irregular Margem afiladas 

3 Tecido fibroso 
consolidado 

Infiltração mucinosa 
extensa; perda da 
distinção anel-núcleo 

Defeitos focais na 
cartilagem 

Condrófitos ou 
osteófitos precoces 
nas margens 

4 Fendas horizontais 
paralelas à placa 
vertebral 

Disrupções focais Fibrocartilagem 
estendendo-se do 
osso subcondral;  

Irregularidade e 
esclerose focal no 
osso subcondral 

Osteófitos < 2 mm 

5 Fendas estendem-se 
através do núcleo e 
anel 

 Esclerose difusa Osteófitos > 2 mm 

FONTE: Adaptado de Thompson et al., 1990221. 
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3.4  Microscopia de luz 

 

Todos os discos C4C5, C5C6, L4L5 e L5S1 de de GJ e GI foram submetidos à análise por 

microscopia de luz. Para esta e todas as avaliações subsequentes, os discos foram divididos 

em diferentes fragmentos discais contendo também a placa vertebral adjacente. 

Considerando-se a dificuldade em se distinguir o complexo anel-núcleo em discos do 

segmento cervical na idade adulta sob análise macroscópica189, estes foram divididos 

somente em dois fragmentos: anterior e posterior. Já os discos do segmento lombar foram 

separados em três fragmentos: dois anulares, anterior e posterior, e um terceiro fragmento 

contendo a região central do disco intervertebral. Assim, obteve-se de cada indivíduo de 

cada grupo 10 fragmentos: 4 cervicais (C4C5 e C5C6, anterior e posterior cada) e 6 lombares 

(L4L5 e L5S1, anterior, central e posterior). 

 

Dez cadáveres de cada grupo (GJ e GI) foram seccionados no plano sagital e cinco no plano 

coronal. Após inclusão em meio de congelamento (Jung Tissue Freezing Medium, Leica 

Microsystems, Wetzlar, Alemanha), secções de 8 micrômetros de espessura foram realizadas 

em criostato (CM1850, Leica Microsystems) e coradas conforme técnicas histológicas de 

rotina: hematoxilina e eosina (HE) para organização geral, hematoxilina férrica de Verhoeff 

para fibras elásticas222, resorcina-fucsina de Weigert para elásticas e elaunínicas223,224 e 

Picro-Sirius sob luz normal e polarizada para estudo de fibras colágenas76,225. A identificação 

de fibras oxitalânicas através de oxidação prévia à coloração de Weigert foi testada em um 

piloto com dois cadáveres de cada grupo226.  Com a constatação de ausência de diferença 

em relação à coloração por Weigert convencional, sem oxidação, esta etapa foi abandonada. 

Após a coloração, estas lâminas foram submetidas à desidratação em série crescente de 

etanol e xilol e montadas com Entellan (Merck KgaA, Darmstadt, Alemanha) e lamínula. A 

análise foi realizada em em microscópio convencional com sistema de aquisição de imagem 

(Axioskop40, CarlZeiss GmbH, Gottingen, Alemanha) e filtro de polarização no caso de Picro-

Sirius224. 
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3.5  Microscopia eletrônica de varredura 

 

Os discos cervicais e lombares de três indivíduos de cada grupo foram selecionados para 

análise por MEV. Após descalcificação e preparo dos fragmentos descritos previamente, os 

mesmos foram montados em bases para criostato com orientação sagital (dois cadáveres de 

cada grupo) ou coronal (um espécime). No criostato, foi realizado o desbaste destes blocos 

até o ponto médio do espécime, formando assim uma superfície de corte para análise por 

microscopia eletrônica conforme Fontes et al.227. Estes fragmentos foram removidos de suas 

bases de criostato e reposicionados em bases metálicas próprias para MEV, desidratados em 

estufa a 45oC por 12 horas, recobertos com ouro (Balzers Union SCD-040, Liechtenstein), 

analisados e fotografados em microscópio eletrônico de varredura (Leo 435 VP, Cambridge, 

Reino Unido)227.  

 

3.6  Imuno-histoquímica (IHC) 

 

Para esta metodologia, três cadáveres de cada grupo foram pré-selecionados. O protocolo 

de IHC foi aqui adaptado a partir de Nerlich et al., Hu et al. e informações técnicas de dois 

fabricantes de anticorpos52,58,239.  Todas as etapas foram padronizadas em experimentos 

pilotos perfazendo mais de 200 lâminas e 400 cortes que foram ulteriormente excluídos da 

análise. Os discos foram inicialmente preparados como no item 3.4, tendo sido obtidas 

secções de cada setor discal de 8 micrômetros de espessura.  

 

Todos os experimentos foram agrupados por anticorpo primário, impedindo assim a 

contaminação cruzada de tipos diferentes de colágeno. Dois controles negativos foram 

realizados por indivíduo e anticorpo: um controle duplo-negativo (sem anticorpo primário ou 

secundário) e um controle simples-negativo (apenas sem anticorpo primário). Desta 

maneira, não apenas se controla o experimento para marcação de fundo (ou background) 
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mas também se entende a natureza desta marcação anômala: no controle duplo-negativo, 

investiga-se fatores inespecíficos de marcação (por exemplo, presença de peroxidase 

endógena ou superexposição ao cromógeno) enquanto que o controle simples negativo 

investiga marcação inespecífica pelo anticorpo secundário (que seria a mais semelhante à 

marcação real pelo anticorpo primário). Estas etapas foram assim desenvolvidas com vistas à 

quantificação da marcação (item 3.7). Infelizmente, não há como produzir um controle 

positivo satisfatório – meramente verificar a marcação de determinado tipo de colágeno em 

outro tecido, ainda que da mesma espécie, apenas confirma as informações fornecidas do 

fabricante. Por se tratar de material raro, humano e fixado de maneira única, não se 

encontram controles na literatura facilmente; o mais próximo é a série de trabalhos de 

Nerlich et al., sobre os quais se faz a discussão56,96. 

 

Quanto aos anticorpos primários selecionados, estes basearam-se nos tipos de colágenos 

mais estudados na literatura para o disco intervertebral, em grande parte devido aos 

trabalhos do grupo de Munique liderado pelo Prof. Nerlich56,86,83,228,88. Além disso, estes 

necessitavam estar disponíveis no mercado, possuírem especificidade para colágeno 

humano e terem sido criados em uma única espécie, de modo a permitir a utilização de 

apenas um tipo de anticorpo secundário. Todos os colágenos considerados relevantes para 

esta pesquisa preencheram os critérios supra-citados, e detalhes dos anticorpos utilizados 

encontram-se no Quadro 2 (Fabricantes: Abcam, Cambridge, Reino Unido; Santa Cruz 

Biotechnology, Santa Cruz, Estados Unidos; Sigma-Aldrich, Saint Louis, Estados Unidos e 

Millipore, Billerica, Estados Unidos). Seguindo a classificação de Ricard-Blum, estes 

colágenos são divididos de acordo com seus arranjos supramoleculares229: foram estudados 

quatro colágenos fibrilares (I, II, III e V), dois colágenos formadores de redes (colágeno IV e 

X), um colágeno formador de fibrilas rombas (beaded fibrils – colágeno VI) e um colágeno 

associado a fibrilas (FACIT – fibril-associated collagen with interrupted triple helices – 

colágeno IX). Todos os anticorpos primários são nativos de ratos, e foi utilizado um sistema 

de imuno-histoquímica baseado em cromógeno com anticorpo secundário de cabra 

(ImmunoCruz staining system – sc-2017 - SantaCruz Biotechnology). 
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 Os cortes foram inicialmente lavados com solução-tampão fosfato (PBS) e incubados com 

protease por 30 minutos a 37oC para desmascaramento antigênico, uma vez que os 

espécimes haviam sido fixados em formaldeído. As proteases escolhidas foram tripsina 0,2% 

para  colágeno I  e pepsina 0,4% em HCl 0,01N para todos os outros colágenos (Sigma-

Aldrich)56. Seguiram-se nova lavagem em água deionizada, incubação em H2O2 por cinco 

minutos e duas lavagens em PBS. As amostras foram incubadas com o anticorpo primário 

por 12 horas a 4oC, seguida por três lavagens em PBS e nova incubação com o anticorpo 

secundário conjugado a biotin por 30 minutos a 37oC. Três novas lavagens com PBS foram 

realizadas e o conjugado AB (avidin e peroxidase) adicionado  por 30 minutos, à temperatura 

ambiente. Mais duas lavagens com PBS e, por fim, os cortes foram submetidos à reação com 

cromógeno (diaminobenzidina – DAB) por 3 minutos, lavados em água deionizada, 

submetidos à desidratação em série crescente de álcoois e montados conforme mencionado 

acima240,241. 

 

Quadro 2 – Anticorpos primários utilizados no estudo. 

Antígeno Fabricante Código 

Colágeno I Abcam ab90395 

Colágeno II Santa Cruz sc-59958 

Colágeno III Sigma-Aldrich C7805 

Colágeno IV Sigma-Aldrich C1926 

Colágeno V Millipore MAB3393 

Colágeno VI Santa Cruz sc-47712 

Colágeno IX Millipore MAB3304 

Colágeno X Sigma-Aldrich C7574 
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3.7  Quantificação da marcação imuno-histoquímica 

 

De modo a evitar os problemas inerentes da avaliação qualitativa mencionados na 

Introdução, foi padronizada uma maneira de quantificar a marcação proporcionada pelo 

cromógeno no estudo imuno-histoquímico. Além da avaliação qualitativa, como utilizada por 

Nerlich et al., uma avaliação quantitativa de marcação proporcionada por anticorpo só foi 

tentada no disco intervertebral para fatores neurotróficos por Purmessur et al.123, através de 

contagem de células marcadas e não-marcadas. Infelizmente, além de estes autores não 

empregarem métodos estereológicos adequados para assegurar a homogeneidade dos 

resultados ao longo de todo o espécime, tal método aplicaria-se apenas a antígenos 

intracelulares e não proteínas estruturais, como o caso do colágeno. 

 

Excluindo-se a simples contagem de células marcadas e não-marcadas, há basicamente dois 

métodos para quantificação de marcação imuno-histoquímica. Ambos são derivados do 

avanço da informática em termos de programas de análise de imagens e da tecnologia 

digital de aquisição das mesmas. O primeiro método é a quantificação da intensidade de 

marcação. Desenvolvido por Mosedale et al., este método parte da decomposição de 

determinada cor em três canais de cores RGB (red, green e blue – vermelho, verde e azul), 

transformação em tons de cinza e subsequente contabilização por programa de análise de 

imagem: quanto mais escura, maior a marcação230,231. Entretanto, a relação anticorpo-

antígeno não é estequiométrica, a não ser em graus muito baixos de marcação, e os 

sistemas avidina-biotina frequentemente amplificam o sinal da marcação de 7 a até 200 

vezes para permitir maior sensibilidade232,233. Assim, embora de condução extremamente 

fácil, este método é de alguma utilidade apenas para marcações por fluorescência e numa 

intensidade muito baixa. No presente material, realizou-se estudos-piloto que permitiram 

verificar que a quantidade de autofluorescência inviabiliza qualquer tentativa de 

quantificação, pois o colágeno é uma das proteínas com maior autofluorescência do corpo 

humano, inclusive com aplicações clínicas em neurocirurgia, e a fixação por qualquer aldeído 

aumenta ainda mais esta fluorescência234,235. 
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O segundo método baseia-se na quantidade de área marcada, e foi primeiramente 

reportado por Lehr et al.231. Com este método, após a decomposição da cor em três canais e 

transformação para tons de cinza, o número de pixels marcados em determinado corte é 

comparado com o valor total, gerando uma porcentagem de área marcada que, com o 

auxílio de uma escala, pode ser transformada em um valor absoluto. Há duas desvantagens 

neste método: uma desvantagem inerente, pois cada pixel precisa ser definido como 

“positivo”ou “negativo” para efeitos de contabilização, perdendo assim discretas nuances de 

intensidade de marcação em níveis baixos e outra, potencial, pois ainda depende de um 

comando de operador para definição, em cada imagem, a partir de que nível de cinza um 

determinado pixel é considerado positivo231,233,236. Todas as tentativas para corrigir a 

necessidade de um comando humano, por outro lado, esbarram na questão da amplificação 

do sinal, como o método de Matkowskyj et al. para quantificar a “energia” de marcação236.  

 

Assim, optou-se por um método baseado em área como o mais adequado ao presente 

estudo231. Após preparo das lâminas conforme descrito acima, 10 campos microscópicos 

foram adquiridos em microscópio convencional de bancada com sistema digital de aquisição 

de imagem, sob objetiva de 100x (Axioskop40 e Axiovision 6.3, CarlZeiss). Gerado um 

arquivo de alta resolução .TIF, esta imagem foi transferida para um computador pessoal e 

analisada no programa ImageJ 1.44 (National Institutes of Health, Estados Unidos, disponível 

em http://rsbweb.nih.gov/ij/)237. Decomposta a imagem em três canais de cor RGB, foi 

escolhido o canal com maior distinção entre a marcação e o fundo/artefato, gerando assim 

uma imagem em tons de cinza. Na sequência, foi estabelecido o valor mínimo (threshold) 

para marcação positiva e o programa retorna um valor em termos de percentual de área 

marcada. Dez campos foram registrados e contabilizados por lâmina; considerando-se os 

discos foram considerados por segmento (cervical ou lombar apenas, sem distinção entre 

C4C5 e C5C6, por exemplo), gerou-se assim um elevado número de medidas por setor discal 

e antígeno (Tabela 2). Foram ainda fotografados e avaliados controles duplo-negativo e 

simples-negativo por cadáver de modo a contabilizar também o artefato de fundo gerado 

pelo sistema ABC (controle duplo-negativo) e por eventual marcação inespecífica do 
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anticorpo secundário (controle simples-negativo). O exemplo gráfico do protocolo de análise 

de imagem é encontrado na Figura 5. 

 

Tabela 2 – Resumo do procedimento de contabilização da marcação por área, tomando-se 
um setor discal e anticorpo por exemplo.  

Fragmento, 

grupo e 

antígeno 

Número de 

fragmentos 

 

Cadáveres / 

grupo 

 

Campos / 

fragmento 

 
Total medidas / 

setor discal e 

anticorpo 

C4C5, 

anterior, GJ, 

Colágeno II 

 

2 

(C4C5 e C5C6 

considerados 

juntamente) 

x 3 x 10 = 60 

       x 

     Número de 

setores 

discais 

 10 

       x 

     Número de 

anticorpos 

e controles 

 10 

       = 

     Total de 

medidas 

 6000 
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Figura 5 – Representação da análise gráfica no programa ImageJ. 
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3.8  Tratamento estatístico 

 

As variáveis submetidas a tratamento estatístico foram: idade, parâmetros antropométricos, 

graduação de Thompson e porcentagem de área marcada pela imuno-histoquímica. Todas 

estas variáveis exceto a graduação de Thompson são de natureza contínua e, presume-se, 

distribuição Gaussiana. Devido à presença de valores extremos na contabilização da 

marcação imuno-histoquímica, avaliação da normalidade com o teste de D’Agostino-Pearson 

ocasionalmente sugere que a distribuição de alguns grupos fragmento-anticorpo não seria 

Gaussiana. Estes casos foram apenas exceções; além disso, pelo grande número de amostras 

envolvidas, eventual distribuição não-Gaussiana não seria problema para testes 

paramétricos como teste T de Student ou ANOVA (Analysis of Variance). Sendo assim, 

decidiu-se, ao invés de excluir diversos eventuais valores extremos, adotar testes 

paramétricos para as variáveis contínuas resultando assim em maior rigor científico238. 

 

Todas as análises foram conduzidas mantendo o nível de significância de 0,05238. Para 

análises simples envolvendo apenas dois grupos (idade, parâmetros antropométricos e 

análise da área marcada quando comparando GJ versus GI ou entre segmentos) foi utilizado 

o teste T de Student. Para análise da significância da marcação (tipo colágeno versus 

controle negativo versus controle duplo-negativo) foi utilizado ANOVA como teste 

paramétrico ideal seguido, em caso de diferença significativa, do teste de Tukey para 

localizar a diferença entre os grupos238. Somente foi considerada a significância no teste 

post-hoc. Por se tratar de variável ordinal, no caso da graduação de Thompson foi utilizado o 

teste de Mann-Whitney com os demais parâmetros mantidos conforme supracitado238.  

 

Os anexos A e B contém um resumo da alocação dos cadáveres pelos diferentes 

experimentos bem como o cálculo do total de lâminas preparadas neste estudo. 
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4.1 Ressonância Magnética 

 

A aquisição de imagens de ressonância magnética dos 10 indivíduos permitiu visualizar os 

discos tanto no segmento cervical quanto lombar de maneira satisfatória em ambos os 

grupos (Figuras 6, 7 e 8). O grau de detalhe que se obteve foi semelhante àquele do 

ambiente clínico ao se avaliar um exame de RM na sequência T2. Além disso, a RM 

demonstrou sensibilidade suficiente para detectar inclusive pequenos detalhes 

morfológicos, como a distinção anel-núcleo ou a presença de pequenas fissuras horizontais. 

A Figura 6 demonstra um exemplo típico de GJ, onde, apesar de aparentemente o grau de 

degeneração ser pequeno, com altura mantida e ausência de osteófitos, um exame mais 

preciso revela, no segmento lombar, a perda da distinção anel-núcleo em L4L5 e uma fissura 

horizontal em L5S1. Já a Figura 7 demonstra excelente exemplo de discrepância entre as 

dois segmentos: em seu bloco cervical, as fissuras horizontais de C4C5 foram claramente 

demonstradas na RM, estendendo-se através do núcleo e parte posterior do anel fibroso. 

Este dado, em conjunto com os osteófitos / condrófitos maiores que 2mm, são 

características de uma classificação Thompson 5. Por outro lado, os discos lombares 

apresentam-se relativamente preservados, inclusive mantendo certa distinção entre anel e 

núcleo (Figuras 7B e 7D). Um exemplar de GI que demonstra o grau 5 de Thompson  em 

todos os seus discos está demonstrado na Figura 8. O indivíduo 4411 exibe em 3 dos 4 discos 

estudados colapso estrutural, osteófitos e fissuras horizontais especialmente evidentes no 

segmento lombar. 
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Figura 6 -  Comparação das imagens de RM do cadáver 4410 (GJ) com a macroscopia. Espécime com 
altura discal e aspecto inicial relativamente preservado; entretanto, a perda de distinção 
anel-núcleo em L4L5 e a presença de uma fissura horizontal através da parte posterior do 
anel fibroso de L5S1 resultam em graduações 3 e 4 de Thompson (seta branca), 
respectivamente. A RM forneceu uma avaliação muito próxima da macroscopia, inclusive 
demonstrando a fissura horizontal em L5S1. Asteriscos demonstram os discos mais rostrais 
de cada segmento (C4C5 e L4L5). 6A: Imagem de RM, corte sagital mediano, segmento 
cervical e 6B: lombar. 6C: peça anatômica, segmento cervical e 6D: lombar. 

 

Figura 7 -  Comparação das imagens de RM do cadáver 4413 (GJ) com a macroscopia, onde fica 
evidente o grau distinto de degeneração entre os segmentos cervical (A e C) e lombar (B e 
D). Os discos cervicais apresentam degeneração avançada, com fissuras horizontais através 
do disco C4C5 estendendo-se através de núcleo e anel posterior (seta branca), 
adequadamente visualizada pela RM. Os discos C4C5 receberam graduação 5 e 4, 
respectivamente; já ambos os discos lombares receberam graduação 2, já que há alguma 
distinção entre anel e núcleo. Asterisco indica os discos rostrais de cada segmento (C4C5 e 
L4L5). 7A: Imagem de RM, corte sagital mediano, segmento cervical e 7B: lombar. 7C: peça 
anatômica, segmento cervical e 7D: lombar. 
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Figura 8 -  Comparação das imagens de RM do cadáver 4411 (GI) com a macroscopia. Aqui fica claro o 
grau extremo de degeneração:  os discos C4C5 e C5C6 estão completamente anquilosados, 
além de exibirem osteófitos maiores que 2 mm (8A e 8C). O mesmo ocorre para L5S1; ainda 
que L4L5 não tenha sofrido colapso estrutural, fissuras horizontais estendendo-se através 
do disco inteiro são evidentes tanto em L4L5 como L5S1, na RM (8B) e na macroscopia (8D). 
O asterisco indica os discos C4C5 e L4L5; este é um exemplo em que a remoção dos blocos 
levou um disco adjacente. 7A: Imagem de RM, corte sagital mediano, segmento cervical e 
7B: lombar. 7C: peça anatômica, segmento cervical e 7D: lombar. 

 

 

4.2 Avaliação macroscópica 

 

Todos os 30 cadáveres foram classificados satisfatoriamente segundo a gradação de 

Thompson; os resultados encontram-se na Tabela 3. Todos os graus de Thompson foram 

demonstrados nesta amostra (Figuras 9, 10 e 11). Assim, poucos foram os discos que 

receberam a graduação 1 no nível cervical em GJ, ainda que compusessem um quinto dos 

discos lombares (2/30 e 6/30, segmentos cervical e lombar respectivamente). Os discos grau 

1 não foram encontrados em GI e até mesmo os discos com graduação 2 foram 

relativamente raros (3/30 e 4/30). Todos os elementos degenerativos citados na 

classificação de Thompson foram identificados: colabamento discal, perda de distinção anel-

núcleo, esclerose focal e difusa e fendas horizontais (Figuras 9, 10 e 11). 
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Tabela 3 – Graduação de Thompson para os espécimes de GJ e GI. 

 

 

Espécime 
Disco 

C4C5 C5C6 L4L5 L5S1 
 

GJ    

300/08 4 4 2 3 

314/08 3 3 3 3 

479/08 4 4 4 4 

2780/08 3 2 4 3 

2781/08 2 2 1 3 

2788/08 2 1 2 1 

6040/08 2 1 1 1 

9386/08 2 2 3 2 

11243/08 3 3 3 4 

11250/08 4 3 3 4 

1767/09 2 2 1 1 

4410/09 2 2 3 4 

4413/09 5 4 2 2 

5050/09 3 4 2 2 

5091/09 3 3 4 3 

 

Média +/- DP 2,93 +/- 0,96 2,67 +/- 1,05 2,53 +/- 1,06 2,67 +/- 1,11 

 

Média segmento +/- DP 2,80 +/- 1,00 2,6 +/- 1,07 

 

GI    

320/08 5 5 3 4 

321/08 4 5 5 3 

323/08 2 2 2 2 

478/08 3 3 2 4 

482/08 4 3 2 2 

2786/08 5 5 3 4 

2787/08 4 5 4 4 

2789/08 5 5 5 5 

2790/08 4 4 4 4 

5981/08 5 4 5 4 

6042/08 5 5 5 5 

8354/08 5 5 4 3 

8356/08 2 3 5 5 

8358/08 5 5 5 5 

4411/09 5 5 5 5 

 

Média +/- DP 4,20 +/- 1,08 4,27 +/- 1,03 3,93 +/- 1,22 3,93 +/- 1,03 

 

Média segmento +/- DP 4,23 +/- 1,04 3,93 +/- 1,11 
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Figura 9 – Espécimes cervicais (A, C) e lombares (B, D) seccionados no plano sagital mediano para 

avaliação segundo Thompson. Os espécimes 6040 (A, B) e 6042 (C, D) apresentaram os 
resultados mais discrepantes na avaliação morfológica (Tabela 3), 6040 possuindo apenas 
perda da distinção anel-núcleo em C4C5 (Thompson 2) e o restante recebendo grau 1. Já o 
espécime 6042 exibiu o total colapso discal. 
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Figura 10 – Segmento cervical – demonstração dos diferentes graus de Thompson em GJ e GI. Não 
foram encontrados discos Thompson 1 no Grupo Idoso. 
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Figura 11 – Segmento lombar – demonstração dos diferentes graus de Thompson em GJ e GI. Não 

foram encontrados discos Thompson 1 no Grupo Idoso ou Thompson 5 no Grupo Jovem. 
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Ainda que discos com colapso estrutural completo fossem raros nos jovens (Thompson 5: 

1/30 discos cervicais), algum grau de degeneração foi a norma e até graus avançados foram 

comuns: exatamente 25% dos discos de GJ de ambos os segmentos já apresentavam sinais 

avançados de degeneração (graduação 4 de Thompson). No grupo idoso, percebeu-se 

claramente o efeito etário, pois a classificação 5 de Thompson não só foi encontrada com 

frequência como foi recebida por mais de 50% dos discos do segmento cervical de GI (16/30 

e 12/30, GI cervical e lombar, respectivamente). A variação de graduações dentro de um 

mesmo indivíduo também era esperada e não foi infrequente, verificando-se que 4/15 

cadáveres de GJ e 7/15 de GI apresentaram variações de 2 graus de Thompson. Variações 

mais extremas, como 3 graus de Thompson, foram raras (apenas um cadáver de GJ) bem 

como variações de 2 graus dentro de um mesmo segmento (também apenas um cadáver de 

GJ – espécime 4413, demonstrado na Figura 7). Percebe-se assim que homogeneidade de 

resultados dentro de um mesmo segmento é a norma desta população, embora 

frequentemente um segmento esteja mais degenerado que o outro (Tabela 3). 

  

 As análises estatísticas dentro de determinado segmento (por exemplo, C4C5 versus C5C6) 

não mostraram diferenças em nenhum dos grupos (p=0,572 e 0,731, para GJ e p=0,836 e 

0,844 para GI, cervical e lombar respectivamente). Assim, as principais comparações foram 

feitas agrupando-se os discos de cada segmento dentro de um único grupo. A diferença 

entre GJ e GI foi estatisticamente significante e está demonstrada na Figura 12. Os 45 anos 

que, em média, separam os cadáveres de GI dos cadáveres de GJ foram responsáveis por 

adicionar cerca de 1,4 e 1,3 pontos de degeneração para os segmentos cervical e lombar, 

respectivamente (Tabela 3). 
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Figura 12 – Graduações conforme Thompson para os discos dos segmentos cervical e lombar. Os 
discos de GI são significativamente mais degenerados que aqueles de GJ, em ambos os 
segmentos (desvio-padrão encontra-se assinalado em cada coluna). 

 

 

4.3 Microscopia de Luz 

 

Os métodos selecionados provaram-se ainda adequados aos propósitos estabelecidos. 

Assim, a coloração HE demonstrou a histologia geral dos discos, Picro-Sirius o arranjo das 

fibras colágenas e Verhoeff e Weigert, as fibras elásticas e elaunínicas. 

 

De modo geral, a análise por microscopia de luz permitiu demonstrar aspectos morfológicos 

clássicos da degeneração discal, como os descritos por Coventry et al., na população 

estudada1,50,51. Apesar de serem raros os estudos morfológicos dos discos do segmento 

cervical, sem nunca ter havido um trabalho seminal como de Coventry et al., os mesmos 

caracteres descritos para o segmento lombar foram visualizados nos discos cervicais, com 

uma ou outra peculiaridade. A tônica geral desta análise, ainda que absolutamente 

qualitativa, foi que os discos agruparam-se não tanto de acordo com a faixa etário a que 
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pertenciam, mas com o grau de degeneração já verificado através da classificação de 

Thompson: discos de grupos diferentes mas com classificações macroscópicas semelhantes 

possuíram características semelhantes. Entretanto, houve casos em que mesmo discos com 

classificação de Thompson baixa demonstraram algumas características avançadas de 

degeneração, revelando assim as limitações da avaliação macroscópica. Este fenômeno 

ocorreu especialmente com alguns caracteres específicos e será comentado adiante. 

 

4.3.1  Discos cervicais 

 

4.3.1.1  Organização geral dos discos – HE 

 

A coloração HE permitiu com sucesso a análise da estrutura geral dos discos cervicais. Esta 

foi realizada de maneira mais adequada nos discos oriundos do GJ e/ou graduação menor de 

Thompson. Alguns aspectos clássicos inicialmente descritos para discos do segmento lombar 

foram demonstrados, como a alternância de lamelas no anel. Neste material, entretanto, 

percebe-se que a orientação do anel anterior não é exclusivamente de fibras longitudinais e 

circulares. Na verdade, não foi verificado em momento algum a presença de fibras de 

orientação puramente circular no anel fibroso. A partir da análise combinada das secções 

sagitais e coronais, percebe-se que o anel anterior é composto por feixes alternantes com 

orientação predominantemente longitudinal em sua região mais superficial e oblíquas, 

quase transversais, no setor mais profundo (Figura 13). Estas fibras oblíquas se alternam e 

não estão dispostas numa única orientação (Figura 14). Também se verifica que não há 

limite nítido entre as fibras longitudinais do ligamento longitudinal anterior e as fibras 

longitudinais mais externas do anel. É somente com a detecção das fibras oblíquas mais 

superficiais que se distingue claramente o que é anel fibroso (Figura 13A). Nestes espécimes 

jovens nota-se também o predomínio do componente fibroso, com poucos condrócitos no 

interior do anel (Figura 13).  
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Figura 13 – Discos cervicais, anel anterior. Secções sagitais (13A e 13B) e coronais (13C e 13D) de 
discos com baixo grau de degeneração na macroscopia. Secções sagitais demonstram o 
arranjo predominantemente longitudinal das lamelas, alternando-se na região mais 
profunda do disco e tornando-se progressivamente mais oblíquo. Cortes coronais 
demonstram claramente osso esponjoso e placa cartilagínea na região superior e lamelas 
com orientação oblíqua inserindo-se na placa. (*) – região anterior. 

 

 

Figura 14 – Disco cervical, espécime 2789 C4C5, orientação coronal. Região anterior do anel fibroso 
demonstrando alternância oblíqua de lamelas. 
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Esta mesma região em discos de GI sofreu modificações extensas. O componente fibroso foi 

quase completamente substituído com aumento do componente cartilagíneo no interior do 

disco, espessamento da placa vertebral e proliferação de condrócitos a partir da mesma 

(Figura 15). Assim, o anel em sua região anterior praticamente perde o seu arranjo lamelar 

típico visível na secção sagital (Figuras 15A e 15B), porém um resquício de arranjo 

predominantemente longitudinal ainda é visível nas seções coronais (Figuras 15C e 15D). 

 

 

Figura 15 – Discos cervicais, anel anterior. Secções sagitais (15A e 15B) e coronais (15C e 15D) de 
espécimes com elevado grau de degeneração. Arranjo de lamelas frouxas visto na Figura 

13 foi aparentemente perdido nas secções sagitais, embora algumas fibras longitudinais 
possam ser vistas nas secções coronais. Ainda são evidentes a proliferação de condrócitos 
e espessamento da placa vertebral. Setas indicam a direção cranial nos espécimes com 
orientação coronal. 
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Figura 16 – Discos cervicais, região central. Secções sagitais. Aspecto nuclear classicamente descrito 

para o núcleo em 16A, predomínio de fibroblastos e feixes conjuntivos frouxos, sem 
orientação particular. 16B, adensamento da matriz conjuntiva e presença de condrócitos. 
Estes se tornam mais frequentes e o tecido adquire características francamente 
cartilagíneas em 16C. A seta indica a presumível progressão das alterações degenerativas. 

 

Foram raros os espécimes cervicais, de ambos os grupos, em que se identificou facilmente 

uma região central distinta do anel fibroso. A ausência desta delimitação foi comum 

inclusive nos espécimes jovens; um núcleo morfologicamente distinto sob a coloração HE 

como mostrado na Figura 16A foi excepcional. Um padrão adensado, com populações de 

condrócitos agrupadas em cadeias ou clusters conforme demonstrado em estágio inicial na 

Figura 16B e avançado em 16C foi o padrão mais encontrado, e deve ser o denominado 

típico para o segmento cervical. 
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Figura 17 – Discos cervicais, região posterior. Secções sagitais (17A e 17B) e coronais (17C e 17D) de 

discos com baixo grau de degeneração na macroscopia. Arranjo predominantemente 
longitudinal e discretamente oblíquo é visível nas secções sagitais. Por outro lado, a 
quantidade e espessura das lamelas com orientação oblíqua é bem menor que no anel 
anterior (17C e 17D). Asteriscos demonstram a região anterior nas secções sagitais e as 
setas, a direção cranial nas coronais. 

 

O anel posterior dos discos com baixo grau de degeneração diferiu do anel anterior pelo 

nítido predomínio de fibras com disposição longitudinal (Figura 17). Nos cortes sagitais, 

percebe-se que a orientação destas fibras não é perfeitamente longitudinal, mas oblíquas no 

plano sagital também (Figuras 17A e 17B). Há que se considerar, entretanto, que a placa 

vertebral não é perfeitamente horizontal mas discretamente inclinada também em relação 

ao plano transverso (Figura 10). Assim, estas fibras longitudinais são mais verticais do que 

aparentam. No plano coronal, visualizam-se fibras oblíquas bem mais delgadas e em menor 

número; não se percebem fibras com orientação puramente circular / transversal (Figuras 

17C e 17D). Pode-se dizer pelos dados apresentados que a região posterior do anel fibroso 

cervical é inteiramente composta pelas fibras longitudinais. 
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Figura 18 – Discos cervicais, anel posterior. Secções sagitais (18A e 18B) e coronais (18C e 18D) de 

discos com elevado grau de degeneração. Completa perda do padrão de feixes nos 
espécimes seccionados no plano sagital, com uma matriz de características cartilagíneas. 
No exemplar com degeneração um pouco menor (18C) ainda se encontra um resquício de 
fibras longitudinais. Em 18D fica evidente a perda da alternância de fibras oblíquas. 
Asterisco denota a região anterior nos espécimes sagitais e as setas, orientação superior 
nos coronais. 

 

A região posterior do anel fibroso sofre transformação análoga à região anterior já descrita 

(Figura 18). O componente fibroso encontra-se susbtituído por matriz cartilagínea, chegando 

até à completa substituição e desaparecimento do padrão de feixes em espécimes com 

Thompson elevado. Nas secções coronais o fenômeno se repete (18C e 18D). 

 

Algumas das características consideradas “clássicas” para a degeneração discal foram 

especialmente evidentes nestes espécimes quanto à placa vertebral e aos grupos de 

condrócitos dispersos pelo interior dos discos. Exemplos da progressão das alterações nestas 

regiões encontram-se na Figura 19. A placa vertebral progressivamente se espessa e há 

aumento do componente cartilagíneo na região dos feixes. De maneira similar, praticamente 
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não se observa condrócitos no interior do disco em espécimes pouco degenerados (19D). 

Entretanto, estes são progressivamente encontrados no interior do disco até formar grandes 

aglomerados (19F). 

 

Figura 19 - Características morfológicas classicamente associadas à degeneração discal. A-C, 
morfologia da placa vertebral. Inicialmente bem delimitada (19A), hipertrofia progressiva 
(19B), com perda do padrão de feixes alternantes e suas inserções até o completo 
desaparecimento destes feixes (19C) e exacerbada proliferação da placa vertebral.  D-F, 
presença de condrócitos no interior do disco. Restritos à placa vertebral (19D), os 
condrócitos gradualmente podem ser encontrados no interior do anel fibroso, incialmente 
isolados (19E) e em grupos (19F). Em 19E-F, padrão em feixes do anel fibroso também 
desaparecido. Seta à esquerda indica sentido presuntivo das alterações senescentes; 
correlação etária a ser realizada após desmascaramento da randomização. 
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Notou-se ainda à análise dos caracteres gerais que nem sempre a classificação de Thompson 

correlacionou-se perfeitamente com os achados degenerativos sob maior aumento. O 

primeiro exemplo encontra-se na Figura 19F – extensos grupos ou clusters de condrócitos 

encontram-se no interior do disco, sem organização específica refletindo proliferação clonal, 

o que não condiz com a classificação macroscópica de Thompson 2. Mais exemplos estão 

demonstrados na Figura 20. Particularmente, o adensamento do anel e a proliferação de 

condrócitos não se refletiu sempre na classificação de Thompson. 

 

 

Figura 20 – Espécimes cervicais, HE. Exemplo de caracteres degenerativos presentes sem correlação 
imediata com o grau de Thompson. 20A e 20C demonstram espécimes com baixo grau 
de Thompson e presença de condrócitos aos pares e em grupos (20A) e região anterior 
do anel bastante adensada (20C). 20C e 20D refletem espécimes com as mesmas 
características histológicas e que receberam grau elevado de Thompson. 
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4.3.1.2 Feixes conjuntivos – Picro-Sirius 

 

A organização ultraestrutural dos feixes conjuntivos do anel fibroso foi analisada com 

sucesso. A análise sob luz normal permitiu um estudo da organização e orientação destes 

feixes, enquanto a análise sob luz polarizada possibilitou a distinção satisfatória de fibras 

amarelo/vermelhas, opacas e esverdeadas, correlacionadas com colágenos fibrilares de 

diferentes comprimentos: I, II e III, respectivamente. 

 

 
Figura 21 – Discos cervicais, anel anterior, coloração Picro-Sirius. Espécimes com baixo grau de 

degeneração. Cortes sagitais (21A-B) e coronais (21C-D), luz normal (21A, C) e polarizada 
(21B, D). LLA (21A-B, marcado pelo asterisco) com feixes apenas longitudinais e de 
colágeno I, sem distinção nítida com o anel fibroso, por sua vez constituído de feixes 
alternantes. Na região mais profunda (21B), notam-se refringências opaca e esverdeada, 
sugestivas da presença de colágeno II e III, respectivamente. Nas Figuras 21C-D, a seta 
indica a direção cranial. Os feixes alternantes estão dispostos transversalmente porém 
inserindo-se de maneira oblíqua. NP – não-polarizada; P – polarizada. 
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A Figura 21 demonstra o aspecto típico da região anterior do AF cervical em espécimes com 

baixo grau de degeneração. A estrutura típica do AF é bem delineada em 21A: a estrutura de 

feixes alternantes é evidente, anteriormente com feixes longitudinais que não se distinguem 

do LLA. Profundamente, pecebe-se que camadas de outra orientação estão presentes e 

ficam patentes imagens coronais (21C e 21D): esta são predominantemente transversas, 

porém oblíquas. A análise da refringência indica predomínio de colágeno I nas fibras 

longitudinais superficiais e colágeno II e III nos setores profundos. Espécimes degenerados 

como na Figura 22 mostraram o adensamento da região do AF visto nas colorações HE; 

entretanto, este padrão de feixes não foi absolutamente perdido, com resquício desta 

organização ainda em 22A e 22C. Houve aumento do componente que não exibe 

refringência, sugerindo-se o predomínio de colágeno II além do tom esverdeado típico de III. 

Particularmente evidente é o componente de colágeno I e III na placa vertebral em 22B. 

 
Figura 22 – Discos cervicais, anel anterior, coloração Picro-Sirius. Espécimes com elevado grau de 

degeneração. AF anterior bem espessado com alteração do padrão de lamelas alternantes 
(22A). Nas imagens coronais, alguns feixes oblíquos ainda são visíveis (22B) porém o 
adensamento é evidente. Polarização demonstra aumento da área sem refringência na 
imagem sagital (22C), mantendo um padrão misto de colágenos – pequeno aumento do 
componente de colágeno I é evidente em algumas lamelas de 22D, com a ressalva de 
ainda serem feixes ortogonais. Seta indica a direção cranial nos cortes coronais. NP – não-
polarizada; P – polarizada. 
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Figura 23 – Discos cervicais, anel posterior, coloração Picro-Sirius. Espécimes com baixo grau de 

degeneração. Os cortes sagitais demonstram as diferentes lamelas da região posterior do 
anel fibroso; a visualização sob luz polarizada (23B) revela que o componente longitudinal 
é o predominante. As imagens coronais demonstram um pequeno componente oblíquo 
que é muito menos espesso que o longitudinal, constituindo pequenas pontes entre os 
feixes na região posterior do AF (23C e 23D). Setas indicam a direção cranial nas imagens 
coronais. NP – não-polarizada; P – polarizada. 

 

 

A organização típica da região posterior do anel fibroso também foi demonstrada com 

sucesso, como atesta a Figura 23. O aspecto típico dos setores posteriores do AF é visível, 

com lamelas predominantemente longitudinais – as fibras transversais não consistem de 

verdadeiras lamelas, mas pequenas pontes de conjuntivo. Embora uma discreta alternância 

seja sugerida em 23A, 23B demonstra claramente o predomínio das lamelas longitudinais. 

23C e 23D demonstram como os feies predominantes estão orientados em uma única 

direção, com pequenas pontes entre eles. Nesta região, análise de refringência não 

demonstra um predomínio claro de uma espécie de colágeno: existem componentes 

amarelados (tipo I), opacos (tipo II) e esverdeados (tipo III). 
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Figura 24 – Discos cervicais, anel posterior, coloração Picro-Sirius. Espécimes com alto grau de 

degeneração.  Cortes sagitais (24A-B) e coronais (24C-D), luz normal (24A, C) e polarizada 
(24B, D). Adensamento e desaparecimento do padrão de lamelar (24A e C). Predomínio 
da refringência amarelada e opaca (24B e 24D).  NP – não-polarizada; P – polarizada. 

 

 

Nos espécimes com elevado grau de degeneração (Figura 24) torna-se evidente a 

desorganização dos setores posteriores do anel fibroso. Matriz adensada e perda da 

organização lamelar estão evidentes: as secções coronais demonstram o grau de 

desorganização (Figuras 23C e 23D). Predomina ainda o colágeno tipo II, com um 

componente bastante significativo de fibras refringentes amareladas, sugerindo colágeno 

tipo I (Figuras 23B e 23D). 
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4.3.1.3 Fibras elásticas 

 

As técnicas de coloração segundo Verhoeff (elásticas maduras) e resorcina-fucsina de 

Weigert (elásticas e elaunínicas) demonstraram de maneira bastante satisfatória as fibras do 

sistema elástico no interior dos discos cervicais (Figura 25). De uma maneira geral, o achado 

de fibras elásticas no interior do anel fibroso foi homogêneo; não houve discos com 

presença de fibras elásticas apenas em determinados setores do anel. A região central do 

disco apresentou menor densidade de fibras elásticas; entretanto, a própria dificuldade em 

definir um remanescente nuclear atrapalha esta análise – nos dois discos em que um 

remanescente discal foi observado, não foram encontradas fibras elásticas; a quantidade de 

espécimes é portanto muito pequena para permitir quaisquer conclusões. Por fim, a 

detecção de fibras do sistema elástico pelas colorações Verhoeff e Weigert foi perfeitamente 

congruente, ou seja: não houve detecção de fibras por Weigert em espécimes sem detecção 

por Verhoeff também.  

 

 

Na Figura 25 estão demonstrados os dois padrões verificados em GJ. Há espécimes (25A, 

25C, 25E e 25G) em que as fibras elásticas são abundantes e orientadas no mesmo sentido 

dos feixes conjuntivos longitudinais. Não há diferença significativa no conteúdo de fibras 

visualizadas pelas técnicas de Verhoeff e Weigert. Por outro lado, há espécimes de GJ que 

apresentam quantidade bem menor de fibras elásticas (Figuras 25B, 25D, 25F e 25H). Não 

houve como prever a ocorrência ou não de fibras elásticas através da classificação de 

Thompson; exceto por 25A e 25E, todos os espécimes demonstrados receberam 

classificação Thompson 2. Houve ainda um espécime (Figura 25D) em que as fibras elásticas 

nitidamente estão orientadas conforme um feixe oblíquo, e não longitudinal. 

 

 



 

 

 

Figura 25 – Discos cervicais, colorações Verhoeff (
elásticas demonstradas em ambas as colorações com bastante sucesso; entretanto, a 
visualização demonstrou espécimes com fibras abundantes em todo o 
25E e 25G) e outros com quantidade menor das mesmas
houve espécimes com padrões discrepantes nas regiões anterior e posterior do 
fibroso. 

 

Discos cervicais, colorações Verhoeff (25A-D) e Weigert (25E-H

elásticas demonstradas em ambas as colorações com bastante sucesso; entretanto, a 
visualização demonstrou espécimes com fibras abundantes em todo o 

) e outros com quantidade menor das mesmas fibras (demais f
houve espécimes com padrões discrepantes nas regiões anterior e posterior do 
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H), Grupo Jovem. Fibras 
elásticas demonstradas em ambas as colorações com bastante sucesso; entretanto, a 
visualização demonstrou espécimes com fibras abundantes em todo o anel (25A e 25C; 

fibras (demais figuras). Não 
houve espécimes com padrões discrepantes nas regiões anterior e posterior do anel 
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Apesar de ter havido exemplares de GJ que apresentavam comparativamente menos fibras 

elásticas, estas nunca escassas ao nível de GI (Figura 26). Os discos de GI, além dos 

caracteres cartilagíneos predominantes, exibiram poucas ou até nenhuma fibra elástica. A 

exceção ficou por conta de um único cadáver, 323, que mostrou abundantes fibras elásticas 

de maneira homogênea ao longo do disco (Figura 27); ainda assim, isto ocorreu de maneira 

absolutamente distinta de GJ. Ambos os discos cervicais de 321 eram quase que 

inteiramente compostos por matriz cartilagínea; fibras elásticas em profusão foram 

demonstradas pela coloração de Verhoeff (Figura 27A) porém sem orientação definida, 

dispersas por entre os condrócitos. Por outro lado, a coloração dos mesmos discos segundo 

Weigert demonstrou fibras orientadas com os feixes conjuntivos remanescentes (Figura 

27B), tornando evidente os diferentes componentes de fibras elásticas e elaunínicas. 

 

 

A ausência de fibras elásticas nos espécimes de GI e a marcante diferença em relação a GJ 

tornou-se ainda mais significativa quando se verificou que os ligamentos longitudinais, tanto 

anterior quanto posterior, exibiram fibras elásticas mesmo nos discos de GI (Figura 28). Este 

achado serviu, em primeiro lugar, como uma forma de “controle interno positivo”, 

demonstrando que a ausência de fibras elásticas em GI não foi uma deficiência do método. A 

perda de fibras elásticas, pelo menos na magnitude observada, é um processo específico do 

disco (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 26 – Discos cervicais, colorações Verhoeff (
elásticas praticamente ausentes destes espécimes. Figuras oriundas de 8 cadáveres 
distintos demonstram praticamente ausência de fibras elásticas e elaunínicas nos discos 
cervicais do Grupo Idoso; demais características cartilagíneas 
demonstradas.  

   

 

Discos cervicais, colorações Verhoeff (26A-D) e Weigert (26E-

elásticas praticamente ausentes destes espécimes. Figuras oriundas de 8 cadáveres 
distintos demonstram praticamente ausência de fibras elásticas e elaunínicas nos discos 
cervicais do Grupo Idoso; demais características cartilagíneas 
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-H), Grupo Idoso. Fibras 

elásticas praticamente ausentes destes espécimes. Figuras oriundas de 8 cadáveres 
distintos demonstram praticamente ausência de fibras elásticas e elaunínicas nos discos 
cervicais do Grupo Idoso; demais características cartilagíneas também estão 



 

 

 

 

 

Figura 27 – Espécime 321, discos cervicais, região posterior do 
em que foram encontradas fibras elásticas em q
que, na mesma região do disco, as 
uma orientação definida, enquanto que na coloração de Weigert (
paralelo com o feixe conjuntivo. Sugere
possuem arranjo, e as elaunínicas estã

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espécime 321, discos cervicais, região posterior do anel. Único espécime cervical idoso 
em que foram encontradas fibras elásticas em quantidade significativa. Observou
que, na mesma região do disco, as fibras na coloração de Verhoeff (
uma orientação definida, enquanto que na coloração de Weigert (
paralelo com o feixe conjuntivo. Sugere-se assim que as fibras elásticas maduras não 
possuem arranjo, e as elaunínicas estão em paralelo, ao menos neste 
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. Único espécime cervical idoso 

uantidade significativa. Observou-se 
fibras na coloração de Verhoeff (27A) não possuem 

uma orientação definida, enquanto que na coloração de Weigert (27B) estas estão em 
se assim que as fibras elásticas maduras não 

o em paralelo, ao menos neste exemplo. 



 

 

 
 Figura 28 – Espécimes cervicais do Grupo Idoso. Exemplos da presença de fibras elásticas nos 

ligamentos longitudinais apesar da sua ausência no interior dos discos. Estas fibras 
elásticas no ligamento longitudinal funcionam como um “controle positivo” interno para 
verificar o sucesso da reação. O espécime 4411 C4C5 é particularmente feliz: a ausência 
de fibras elásticas na região anterior do disco permite detectar o limite entre disco (*) e 
ligamento longitudinal (**); o limite em si está marcado pelas setas. 4411 e
Weigert; 5981 e 6042: Verhoeff. 

Espécimes cervicais do Grupo Idoso. Exemplos da presença de fibras elásticas nos 
ligamentos longitudinais apesar da sua ausência no interior dos discos. Estas fibras 
elásticas no ligamento longitudinal funcionam como um “controle positivo” interno para 
verificar o sucesso da reação. O espécime 4411 C4C5 é particularmente feliz: a ausência 
de fibras elásticas na região anterior do disco permite detectar o limite entre disco (*) e 
ligamento longitudinal (**); o limite em si está marcado pelas setas. 4411 e
Weigert; 5981 e 6042: Verhoeff.  
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Espécimes cervicais do Grupo Idoso. Exemplos da presença de fibras elásticas nos 
ligamentos longitudinais apesar da sua ausência no interior dos discos. Estas fibras 
elásticas no ligamento longitudinal funcionam como um “controle positivo” interno para 
verificar o sucesso da reação. O espécime 4411 C4C5 é particularmente feliz: a ausência 
de fibras elásticas na região anterior do disco permite detectar o limite entre disco (*) e 
ligamento longitudinal (**); o limite em si está marcado pelas setas. 4411 e 2786: 



 
 

 
 

116 

 

4.3.2 Discos lombares 

 

4.3.2.1 Organização geral dos discos – HE 

 

As técnica de HE visualizou satisfatoriamente as características histológicas gerais dos discos 

do segmento lombar. Assim como no segmento cervical, não houve disco lombar 

completamente isento de alterações degenerativas; mesmo aqueles com classificação 

Thompson I apresentaram algumas discretas alterações degenerativas típicas. 

 

A morfologia de todos os setores discais ficou mais evidente nos espécimes de GJ. A 

disposição típica da região anterior do AF está demonstrada na Figura 29. Fica 

particularmente claro nesta figura a disposição de lamelas alternantes deste setor; nos 

cortes coronais, fica também evidente que as fibras não são transversais, porém oblíquas 

(Figura 29D). Há poucos condrócitos no interior do anel, a placa vertebral é estreita e o 

componente fibroso do disco predomina. Em geral, estes discos pertenceram ao GJ, porém, 

como mostrado em 29D, discos de GI e baixo grau de degeneração apresentaram aspecto 

morfológico semelhante.  
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Figura 29 – Espécimes lombares com baixo grau de degeneração, anel anterior, coloração HE.  Cortes 

sagitais (A, B) e coronais (C, D). Exemplos da disposição típica do anel anterior: lamelas 
de tecido conjuntivo alternando-se, com disposição oblíqua nos cortes coronais. O 
asterisco indica a região anterior nos cortes sagitais. 

 

 

 

Por outro lado, espécimes com elevado grau de degeneração apresentaram características 

morfológicas específicas, como demonstrado na Figura 30: adensamento e perda do padrão 

de lamelas alternantes, presença de clusters de condrócitos e proliferação cartilagínea até 

completa perda da organização típica do AF conforme visível na Figura 30D. Fissuras 

transversais também estão evidentes na Figura 30B.  

 

A região central dos discos lombares está demonstrada na Figura 31. Os espécimes 

agrupam-se conforme sua morfologia e não o grupo ao qual pertencem: espécimes 

Thompson 3 são indistinguíveis. Entretanto, de uma maneira geral os núcleos jovens de um 

mesmo grau de degeneração possuem matriz mais frouxa (Figura 31C). A progressão 

degenerativa é evidente na Figura 31: núcleos frouxos e praticamente acelulares são 
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invadidos por condrócitos, sua matriz torna-se mais densa e eventualmente assume 

características cartilagíneas.  

 

 

Figura 30 – Espécimes lombares com elevado grau de degeneração, anel anterior, coloração HE.  
Cortes sagitais (A, B) e coronais (C, D). Variados graus de degeneração demonstrados na 
região anterior do AF. Aumento do componente cartilagíneo, clusters de condrócitos e 
perda do padrão de feixes alternantes até completa desorganização do disco (D). 
Algumas fissuras são evidentes perpendiculares aos feixes de conjuntivo (B). O asterisco 
indica a região anterior nos cortes sagitais. 

 

A região posterior do AF também apresenta características distintas de acordo com o grupo 

a que pertence (Figura 32). Nos espécimes com baixo grau de degeneração, foi demonstrado 

novamente o predomínio das fibras longitudinais. Entretanto, nas secções coronais fica 

evidente um componente menor de fibras oblíquas, quase transversais (Figuras 32B e 32D). 

Este padrão se assemelha mais ao verificado na região anterior do AF, em contraste com a 

região posterior dos discos do segmento cervical. Nas secções sagitais, por outro lado, mais 

uma vez fica claro que o componente mais significativo é longitudinal, com uma inserção 

obliqua neste plano (Figuras 32A e 32C). 
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Figura 31 – Espécimes lombares, região central. Agrupamento conforme a classificação de 
Thompson. Os espécimes tenderam a se agrupar conforme o grau de degeneração e não 
necessariamente a idade: espécimes de GJ e GI são similares quando dentro de uma 
mesma classificação (31C e D). De um modo geral, GJ apresentou um núcleo menos 
denso (31B e 31C). Demonstra-se a progressão de um núcleo frouxo, com poucos 
condrócitos (31A, 31B) para um padrão de matriz extracelular densa (31C, 31D) e 
padrão francamente cartilagíneo (31E, 31F). 
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Figura 32 – Espécimes lombares, região posterior do anel fibroso, espécimes com baixo grau de 
degeneração. Setas indicam a direção da placa vertebral e asteriscos nas secções sagitais 
demonstram a direção anterior. Componente longitudinal é mais uma vez o mais 
importante neste setor (32A e 32C). Nas secções coronais, foi visualizado um 
componente oblíquo, quase transversal, que não se verificou no segmento cervical e 
que assemelha-se ao encontrado no setor anterior dos AF do segmento lombar (32B e 
32D). 

 

 

Os espécimes com elevado grau de degeneração demonstraram alterações morfológicas 

importantes (Figura 33), ainda que sem perda completa do padrão de feixes alternantes – 

mesmo alguns espécimes Thompson 5 preservaram esta estrutura (Figura 33D). 

Aglomerados de condrócitos foram demonstrados também neste setor (Figura 33D). 
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Figura 33 – Espécimes lombares, região posterior do anel fibroso, espécimes com alto grau de 

degeneração, todos pertencentes a GI. Adensamento da matriz do AF visível em todas as 
imagens; ainda assim, não há perda completa do padrão de feixes como verificado no 
segmento cervical (33C). 

 

 

 

Quando considerados em conjunto, as alterações degenerativas no segmento lombar são 

peculiares em relação às do segmento cervical: embora tenha se verificado o mesmo 

espessamento de matriz e proliferação da placa vertebral, o tecido do AF nunca adquiriu 

características francamente cartilagíneas e hialinas (Figura 34). A presença de grupos de 

condrócitos foi comum e até mesmo vasos no interior da região posterior do AF (Figura 34E) 

em duas ocasiões, ambas em indivíduos de GI. Tal achado foi ainda mais significativo por se 

localizar adjacente a uma fissura horizontal no AF. 
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Figura 34 – Espécimes lombares, alterações degenerativas clássicas. A progressão das modificações 

degenerativas da placa vertebral no segmento lombar está demonstrada em 34A-C: ainda 
que haja um aumento de sua espessura, seu padrão cartilagíneo não ocupa todo o espaço 
das fibras do anel mesmo em espécimes com elevado grau de degeneração. Verificou-se 
também a presença de grupos de condrócitos (34D) e até a presença de vasos na região 
posterior do AF (35E).  
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4.3.2.2 Feixes conjuntivos – Picro-Sirius 

 

Assim como nos discos do segmento cervical, a coloração de Picro-Sirius demonstrou com 

sucesso o arcabouço conjuntivo no segmento lombar. A organização lamelar na região 

anterior do AF verificada através de HE foi novamente evidenciada, com predomínio de 

fibras longitudinais nos setores mais superficiais e fibras oblíquas nos profundos (Figura 35). 

Novamente se demonstrou a presença não de fibras transversais, mas oblíquas no AF (Figura 

35C). Resultados conflitantes doram verificados na análise de refringência: enquanto que 

secções sagitais sugeriram um predomínio de colágeno II com componentes menores de 

colágenos I e III, as secções coronais por vezes demonstraram presença quase exclusiva de 

colágeno tipo I (Figura 35D).  

 
Figura 35 – Espécimes lombares, região anterior do anel fibroso, espécimes com baixo grau de 

degeneração. Asteriscos nas secções sagitais denotam a direção anterior. Alternância de 
lamelas demonstrada nas secções sagitais (A, B) e coronais com alternância oblíqua e 
não perfeitamente ortogonal (C, D). Análise por luz polarizada com resultados 
conflitantes: secção sagital sugere predomínio de colágeno tipo II e componentes 
menores de tipos I e III; já o espécime em orientação coronal (D) sugere quase 
exclusividade de colágeno tipo I. Luz normal (A, C) e polarizada (B, D). 



 

 

Os espécimes mais degenerados não perderam sua organização em lamelas mesmo nos 

graus extremos de Thompson (

exuberante, as lamelas sempre estiveram visíveis (

refringência sugere uma diminuição acentuada do conteúdo global de colágeno (

e predomínio de colágeno tipo II (

 
 
 

Figura 36 – Espécimes lombares, região anterior do anel fibroso, espécimes com alto grau de 
degeneração. Asteriscos nas secções sagitais denotam a direção anterior. Apesar da 
extensa modificação do padrão lamelar, este ainda é visível em 
refringência revela menor componente colágeno (
II. Luz normal (A, C

 
 
A região central dos discos lombares manteve um núcleo identificável conforme já verificado 

na análise das secções coradas com HE. Ficou

matriz extracelular frouxa nos 

predomínio de fibras longas sugestivas de colágeno I (

 

 

Os espécimes mais degenerados não perderam sua organização em lamelas mesmo nos 

graus extremos de Thompson (Figura 36). Ainda que a presence 

lamelas sempre estiveram visíveis (Figura 36A e 

refringência sugere uma diminuição acentuada do conteúdo global de colágeno (

e predomínio de colágeno tipo II (Figura 36D). 

Espécimes lombares, região anterior do anel fibroso, espécimes com alto grau de 
generação. Asteriscos nas secções sagitais denotam a direção anterior. Apesar da 

extensa modificação do padrão lamelar, este ainda é visível em 
refringência revela menor componente colágeno (36B, D) e predomínio de colágeno tipo 

A, C) e polarizada (B, D). 

A região central dos discos lombares manteve um núcleo identificável conforme já verificado 

na análise das secções coradas com HE. Ficou evidente nas secções coradas p

a nos espécimes jovens, com um padrao de refringência sugerindo 

predomínio de fibras longas sugestivas de colágeno I (Figura 37). 
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Os espécimes mais degenerados não perderam sua organização em lamelas mesmo nos 

 de condrócitos fosse 

e 36C), sendo que a 

refringência sugere uma diminuição acentuada do conteúdo global de colágeno (Figura 36B) 

 
Espécimes lombares, região anterior do anel fibroso, espécimes com alto grau de 

generação. Asteriscos nas secções sagitais denotam a direção anterior. Apesar da 
extensa modificação do padrão lamelar, este ainda é visível em 36A e 36C. Análise de 

) e predomínio de colágeno tipo 

A região central dos discos lombares manteve um núcleo identificável conforme já verificado 

evidente nas secções coradas por Picro-Sirius a 

espécimes jovens, com um padrao de refringência sugerindo 
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Figura 37 – Espécimes lombares, região central, espécimes com baixo grau de degeneração. Matriz 

extracelular frouxa e pequeno número de condrócitos nas secções analisadas sob luz 
normal (A, C). Análise de refringência demonstra predomínio de fibras amareladas e 
avermelhadas (B) com um componente opaco menor (D), sugestivas de colágenos tipo I 
e II, respectivamente. 

 

 

 

Quando os núcleos dos espécimes degenerados foram submetidos à técnica de Picro-Sirius, 

estes ainda se distinguiam claramente do AF (Figura 38). Entretanto, ficou claro o 

adensamento da matriz, aumento do número de condrócitos e diminuição da intensidade 

das refringências amarela, verde e vermelha. Não é, por outro lado, simples proliferação da 

placa vertebral uma vez que esta ainda se distingue facilmente do NP. 
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Figura 38 – Espécimes lombares, região central, espécimes com alto grau de degeneração. 

Adensamento da matriz conjuntiva (A, C) com aumento do número de condrócitos. 
Concomitantemente, diminuição do componente amarelo e vermelho na análise de 
polarização (B, D). Asteriscos demonstram a região da placa vertebral. Luz normal (A, C) 
e polarizada (B, D). 

 

 

A análise da região posterior do AF pela técnica de Picro-Sirius reforçou o achado de 

alternância de lamelas mais pronunciada que no segmento cervical. Na Figura 39, torna-se 

evidente a alternância destas lamelas; o ângulo entre elas não é perfeitamente ortogonal, 

sugerindo assim disposição oblíqua. A disposição desta região do AF não é significativamente 

alterada nos espécimes com maior grau de degeneração, como pode ser visto na Figura 40. 

Apesar de um certo adensamento da matriz extracelular, este é o setor em que os 

espécimes de GJ e GI mais se assemelham. A análise por refringência sugere elevado 

componente de colágeno tipo I em ambos os grupos (Figuras 39 e 40) com participação 

menor de colágeno tipo III. 
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Figura 39 – Espécimes lombares com baixo grau de degeneração, região posterior do AF, coloração 

Picro-Sirius. Luz normal (A, C) e polarizada (B, D). Feixes predominantemente 
longitudinais são vistos nas secções sagitais (A, B) enquanto que alguma alternância é 
sugerida nas secções coronais; observou-se que o ângulo entre estas lamelas não é 
ortogonal (D). Predomínio de fibras amarelo-avermelhadas na análise de refringência. 
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Figura 40 – Espécimes lombares com elevado grau de degeneração, região posterior do AF, coloração 

Picro-Sirius. Luz normal (A, C) e polarizada (B, D). Apesar de algum adensamento, a 
estrutura de feixes está mantida (A), com alternância similar à verificada nos espécimes 
com baixo grau de degeneração (D). Predomínio de fibras vermelhas na secção sagital 
(B) e coronal (D). 
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4.3.2.3 Fibras elásticas 

 

As fibras do sistema elástico foram adeaquadamente demonstradas também no segmento 

lombar através das técnicas de Verhoeff e Weigert. Na região anterior do AF, ficou 

demonstrada a abundância de fibras elásticas maduras e elaunínicas nos espécimes menos 

degenerados de GJ (Figura 41), alinhadas em paralelo com as fibras conjuntivas do AF.  

 

 
Figura 41 – Discos lombares, GJ, região anterior do AF, colorações de Verhoeff (A-C) e Weigert (D-F), 

agrupados conforme grau de Thompson. Fibras elásticas e elaunínicas são abundantes 
até os graus mais elevados de degeneração; em Thompson 4-5, a quantidade de 
elásticas maduras diminui enquanto ainda Weigert ainda demonstra grande número de 
fibras. 
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A quantidade de elásticas maduras diminuiu visivelmente nos espécimes mais degenerados 

de GJ; o fato de Weigert ainda demonstrar um grande número de fibras sugere que estas 

são compostas predominantemente por fibras elaunínicas (Figura 41). 

 

Este mesmo setor foi significativamente alterado nos espécimes de GI. Também se percebeu 

uma diminuição no número de fibras elásticas com o aumento do grau de Thompson (Figura 

42). Entretanto, mesmo nos espécimes Thompson 1-2, a quantidade de fibras é bem menor 

que nos espécimes GI. Além disso, a diminuição afetou igualmente fibras elásticas maduras e 

elaunínicas. 

 
Figura 42 - Discos lombares, GI, região anterior do AF, colorações de Verhoeff (A-C) e Weigert (D-F), 

agrupados conforme grau de Thompson. A quantidade de fibras elásticas é bem menor 
que nos espécimes de GJ (Figura 41) e a sua diminuição nos espécimes mais 
degenerados se faz de maneira similar em Verhoeff e Weigert.  
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Na região central dos discos lombares, ficou demonstrado mesmo em GJ uma escassez 

relativa de fibras elásticas (Figura 43). Mesmo nos espécimes pouco degenerados, com 

matriz extracelular frouxa, as fibras elásticas foram virtualmente inexistentes (Figura 43A e 

43D). As poucas fibras visualizadas não estavam dispostas em nenhuma orientação 

particular, ao contrário daquelas do AF (Figura 41). 

 

 

 
Figura 43 – Discos lombares, GJ, região central do disco, colorações de Verhoeff (A-C) e Weigert (D-

F), agrupados conforme grau de Thompson. Fibras elásticas e elaunínicas são muito mais 
escassas no NP que no AF; estas não dispostas em nenhuma orientação em particular e 
não apresentam variação significativa de acordo com o grau de Thompson. 
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Os espécimes de GI não demonstraram quantidade significativa de fibras elásticas na região 

correspondente ao NP (Figura 44). Esta região demonstrou o adensamento já verificado por 

outras técnicas, porém sem modificação no padrão de fibras elásticas. 

 

 

 

Figura 44 – Discos lombares, GI, região central do disco, colorações de Verhoeff (A-C) e Weigert (D-

F), agrupados conforme grau de Thompson. Não há fibras elásticas em quantidade 
apreciável em nenhuma das figuras. O adensamento da matriz extracelular fica evidente 
particularmente em 44A e 44F, além da presença de caracerísticas cartilagíneas em 44C. 
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A região posterior do AF dos espécimes jovens apresentou, como na região anterior, 

abundância de fibras elásticas, orientadas em paralelo com as fibras de conjuntivo do AF 

(Figura 45). A diminuição nos espécimes degenerados, entretanto, foi muito mais completa 

que na região anterior do AF; espécimes com grau 4-5 de degeneração praticamente não 

apresentavam fibras elásticas (Figura 45C e 45F), sem a discrepância entre elásticas e 

elaunínicas vista na região anterior. 

 

 
 
Figura 45 – Discos lombares, GJ, região posterior do AF, colorações de Verhoeff (A-C) e Weigert (D-F), 

agrupados conforme grau de Thompson. Fibras elásticas e elaunínicas presentes em 
abundância nos graus menos degenerados, em paralelo com as fibras de conjuntivo. 
Espécimes 4-5 de Thompson com quantidade bem menor de elásticas em ambas as 
colorações. 
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A quantidade de fibras elásticas na região posterior do AF nos espécimes de GI também 

diminuiu em relação a GJ. Entretanto, ainda se visualizou fibras elásticas em quantidade 

similar naqueles exemplares com graus menores de degeneração (Figura 46). 

Particularmente nos espécimes Thompson 3, o aspecto foi semelhante aos Thompson 3 de 

GJ (Figuras 45B e 46B). 

 

 

 

Figura 46 – Discos lombares, GI, região posterior do AF, colorações de Verhoeff (A-C) e Weigert (D-F), 
agrupados conforme grau de Thompson. Menor quantidade de fibras em relação a GJ, 
mas ainda uma quantidade relativamente semelhante nos espécimes pouco 
degenerados; comparar com Figura 45. 
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4.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

O estudo por MEV da superfície de corte do disco intervertebral demonstrou de maneira 

inequívoca a organização tridimensional do disco intervertebral. Os espécimes cervicais 

jovens caracterizaram-se por sua estrutura frouxa de lamelas alternantes na região anterior 

do AF (Figura 47). Ao contrário da avaliação macroscópica e por microscopia de luz, na 

avaliação por MEV sempre se conseguiu distinguir o AF de um remanescente de NP (Figuras 

47A e 47C). Este foi demonstrado sem a organização lamelar e retraído, possivelmente em 

virtude da desidratação a que foram submetidos estes espécimes para MEV combinada com 

o maior teor de água do NP em relação ao AF. 

 

 

Figura 47 – Discos cervicais, GJ, microscopia eletrônica de varredura. Cortes sagitais, setores anterior 
e posterior. Estrutura de lamelas alternantes na região anterior do AF foi demonstrada 
em 47A e 47C. Predomínio de lamelas longitudinais foi verificado na região posterior do 
AF, bem como a disposição ligeiramente oblíqua no plano sagital como descrito pela 
microscopia de luz. Asterisco duplo marca a região do NP, caracterizado pela cavidade 
formada pelo processo de desidratação. * - placa vertebral; ** - região central.   
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Os espécimes cervicais do GI caracterizaram-se por uma estrutura de lamelas bem mais 

rígida e sem os espaços característicos de GJ (Figura 48). A região posterior do anel  

apresenta predominantemente fibras longitudinais como já verificado por microscopia 

óptica, bem como a orientação ligeiramente oblíqua no plano sagital das fibras neste setor 

(Figura 48B). A região do NP ainda foi visualizada por MEV; esta encontra-se particularmente 

evidenciada na Figura 48A. 

 

 

 

Figura 48 – Discos cervicais, GI, microscopia eletrônica de varredura. Cortes sagitais, setores anterior 
e posterior. Organização de lamelas nas regiões anterior e posterior do AF é bem mais 
densa que em GJ; comparar com Figura 47. Predomínio de fibras longitudinais na região 
posterior, além de orientação oblíqua no plano sagital (48B). NP mais retraído, ainda  
distinto do AF, é visto em 48A. * - placa vertebral. 
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Quanto aos espécimes lombares, a SEM demonstrou claramente o padrão de fibras 

alternantes nos setores anterior e posterior do AF; ficou evidente o predomínio de fibras 

longitudinais na região posterior (Figura 49). Além disso, demonstra ainda o padrão de fibras 

frouxas e sem disposição organizada no núcleo, bem como a falta de uma inserção do 

mesmo na placa vertebral, ao contrário do que ocorre no AF. 

 

 

Figura 49 – Discos lombares, GJ, microscopia eletrônica de varredura. Cortes sagitais, setores 
anterior e posterior do AF e central correspondendo ao NP. Padrão de lamelas 
alternantes foi visualizado no AF anterior (A, D) enquanto que o predomínio de lamelas 
longitudinais é demonstrado no setor posterior (C, F). Percebeu-se ainda como o núcleo 
não se insere na placa vertebral, além do padrão de fibras frouxas que o mesmo exibe 
(B, E). * - placa vertebral. 
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Nos espécimes lombares de GI, está bem demonstrado o adensamento de ambos os setores 

do AF já visualizado através de microscopia de luz (Figura 50). As lamelas tornaram-se 

menos distintas umas das outras e o NP apresentou sua matriz também compacta, embora 

mantendo a distinção do AF. Na Figura 50C ficou bem demonstrado que, apesar de 

adensado, o AF ainda manteve um plano de clivagem não só com o NP como também com o 

LLP. Uma fissura transversal ainda foi fortuitamente demonstrada nesta figura. 

 

 

Figura 50 - Discos lombares, GI, microscopia eletrônica de varredura. Cortes sagitais, setores anterior 
e posterior do AF e central correspondendo ao NP. Tanto o AF anterior quanto o posterior 
apresentam lamelas bem mais compactas que em GJ (50D, F). A matriz de todos os 
setores está adensada, sem, no entanto, levar a uma perda de distinção entre os mesmos 
(50C).  * - fissura transversal. 
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4.5 Imuno-histoquímica 

 

A realização do perfil colágeno dos discos estudados foi realizada com sucesso através de 

análise imuno-histoquímica. Exemplos de marcação dos diferentes tipos de colágeno estão 

dispostos na Figura 51. Qualitativamente, algum tipo de marcação sempre foi detectada 

com exceção do colágeno X. Os diferentes tipos, entretanto, apresentavam padrões 

distintos: alguns foram visualizados em paralelo com as fibras que compunham os diferentes 

setores do disco intervertebral, como proteínas estruturais, como no caso dos colágenos I, II, 

IV e IX (Figura 51). Outros tipos foram marcados apenas de maneira intra- ou pericelular nos 

condrócitos do disco, como os colágenos III e VI. O colágeno V apresentou expressão muito 

mais significativa na placa vertebral, embora alguma expressão filiforme ainda fosse 

evidente no interior dos discos (Figura 51E). 

 

A distribuição dos diferentes colágenos dentro de cada disco está demonstrada nas Figuras 

52 e 53. Todos os colágenos estiveram presentes em todos os discos, com a exceção do 

colágeno X – este só foi estatisticamente diferente dos controles negativos nos discos 

lombares, regiões central e posterior de GJ (Figura 53). De uma maneira geral, colágeno II foi 

o colágeno predominante nos discos intervertebrais, tanto no segmento cervical como no 

lombar. Na região cervical, colágeno IV também se destacou como o segundo tipo de 

colágeno mais frequente (Figura 52). Ambos apresentaram reduções significativas em GI, da 

ordem de 50-70%. Já no segmento lombar, embora a predominância de colágeno II tenha se 

repetido, esta não foi da mesma magnitude que no segmento cervical (Figura 53). O AF 

também apresentou importante expressão de colágeno IV, enquanto o NP caracterizou-se 

em GJ pelo elevado conteúdo de colágeno IX. Foi ainda em GJ que se detectou a única 

expressão significativa de colágeno X, nos setores central e posterior, que acabou se 

perdendo em GI. Nos espécimes de GI, verifica-se novamente a diminuição da expressão de 

colágeno II, exceto pelo AF posterior, que apresenta um padrão muito similar tanto em GJ 

como em GI. Há ainda importante diminuição na expressão de colágeno III no AF e o NP 

perde sua característica expressão de colágeno tipo IX (Figura 53).  
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Figura 51 – Continuada – próxima página. 
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Figura 51 – Imuno-histoquímica, padrões de expressão dos diferentes colágenos. Colágenos tipo I 
(A), II (B), III (C), IV (D), V (E), VI (F) e IX (G), além do controle negativo simples (H) e os 
dois diferentes padrões de expressão de colágeno X, presente (I) ou ausente (J). Com a 
exceção do Colágeno X, todos os colágenos apresentaram algum tipo de expressão à 
avaliação qualitativa, embora o Colágeno V estivesse praticamente restrito à placa 
vertebral (E). Com a exceção do colágeno V, os outros colágenos apresentaram um 
padrão de expressão filiforme, consistente com as fibras que compõe o disco 
intervertebral (A, B, D e G) ou intra- / pericelular (C e F).   * - placa vertebral; ** - disco.

 

A variação da expressão dos diferentes tipos de colágeno entre GJ e GI está demonstrada de 

outra maneira na Figura 54. Nesta figura estão demonstradas as variações por setor, com os 

respectivos valores de significância estatística. Novamente, destacam-se as variações da 

expressão do colágeno II, particularmente no segmento cervical, bem como as de colágeno 

III e IV no AF lombar e a diminuição na expressão de colágeno IX. Ressalta-se ainda que as 

escalas no eixo das ordenadas não são iguais; assim, as variações da expressão de colágeno 

II, IV e IX são muito mais significativas que colágenos I e X, por exemplo (Figura 54). 

Novamente, verificou-se que o AF posterior de GJ é muito similar ao de GI. A variação mais 
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homogênea entre GJ e GI ocorreu com colágeno VI, expresso de maneira similar e que 

diminui ao longo de todo o disco em GI, exceto pelo AF posterior. 

 

 

Figura 52 – Imuno-histoquímica, quantificação da marcação dos diferentes tipos de colágeno nos 
espécimes cervicais. A expressão de todos os colágenos foi estatisticamente significante, à 
exceção do colágeno X; estes encontram-se assinalados no gráfico pelas setas. Os discos 
cervicais caracterizam-se pela expressão significativa de colágeno II, seguido por um 
importante componente de colágeno IV. A quantidade de coilágeno II, entretanto, cai 
mais de 50% nos espécimes de GI. Colágeno IV também encontra-se reduzido na região 
posterior dos discos cervicais de GI. 
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Figura 53 – Imuno-histoquímica, quantificação da marcação dos diferentes tipos de colágeno nos 
espécimes lombares. A expressão de todos os colágenos foi signiicativamente distinta dos 
controles negativos, exceto pelo colágeno X; este só apresentou expressão significativa 
nas regiões central e posterior de GJ. Assim como na região cervical, colágeno II é o mais 
comum, embora em magnitude menor. O padrão colágeno do disco posterior é 
semelhante em GJ e GI. Setas assinalam os valores não-significativos de colágeno X. 
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Figura 54 – Continuada na próxima página. 
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Figura 54 – Quantificação da marcação imuno-histoquímica por tipo de colágeno e localização, bem 
como os resultados da análise estatística. Observe-se que os eixos de ordenadas não 
possuem as mesmas escalas. Colágenos I (A), II (B), III (C), IV (D), V (E), VI (F), IX (G) e X (H).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Discussão
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Alcançou-se, através do estudo minucioso de uma amostra de discos intervertebrais 

humanos extraídos de indivíduos assintomáticos, uma descrição bastante extensa das 

alterações morfológicas que caracterizam o envelhecimento normal do disco intervertebral 

em adultos jovens e idosos assintomaticos. Apesar de alguns relatos morfológicos existirem 

na literatura para o segmento lombar, não há estudos similares para os discos do segmento 

cervical, muito menos para ambos simultaneamente ou utilizando uma gama tão diversa de 

métodos experimentais como aqui demonstrado1,50,51,53,56,189. Uma pesquisa no banco de 

dados Pubmed em Julho/2011 com os descritores “cervical”, “disc”, “morphology” e 

“collagen” resulta em apenas 26 resultados, dos quais 7 envolvem estudos com espécimes 

humanos e apenas 4 envolvem análise morfológica; todos estes estão citados na presente 

tese59,189,209,239. Mesmo considerando os principais estudos disponíveis para cada segmento, 

destaca-se o elevado número de cadáveres e a homogeneidade etária da amostra 

emrpegada aqui. Os 88 discos dos trabalhos de Coventry et al. distribuiram-se entre 0 e 80 

anos de idade1,50,51. Nerlich et al. utilizaram no principal estudo morfológico relacionado ao 

padrão colágeno do disco intervertebral discos oriundos de 47 cadáveres distribuídos entre 0 

e 86 anos de idade56. Possuem as mesmas características os estudos de Boos et al. (54 

cadáveres, 0-88 anos de idade), Vernon-Roberts et al. (40 cadáveres, 17-79 anos de idade) e 

Gruber e Hanley (39 cadáveres, 30-80 anos de idade), por exemplo53,228,240. Por serem ainda 

mais raros, estudos dos discos do segmento cervical padecem de maneira ainda mais grave 

do mesmo problema: Mercer e Bogduk., por exemplo, estudaram apenas 12 cadáveres com 

idades entre 39 e 82 anos189. A grande maioria dos estudos, entretanto, ainda utiliza 

espécimes cirúrgicos em virtude da dificuldade de se obter este material, em particular 

aqueles utilizando técnicas imuno-histoquímicas ou de biologia molecular para identificar 

mecanismos fisiopatológicos de degeneração, como Lee et al. e Roberts  et al. Não é raro 

encontrar-se até mesmo uma mistura indefinida de espécimes cirúrgicos e cadavéricos, 

como em Purmessur et al. ou LeMaitre et al.102,109,111,123. O material aqui empregado é uma 

das melhores alternativas para estudo da degeneração discal; a potencial fraqueza do 

método empregado de seleção da amostra é a possibilidade das informações fornecidas 

pelos familiares serem incorretas e o indivíduo eventualmente ter padecido de cervical ou 

lombalgia. A única maneira de evitar este possível viés seria cadastrar de maneira 

prospectiva um elevado número de indivíduos, certificar-se que são de fato assintomáticos 
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através de entrevista e fazer com que aceitem serem estudados após morrer; caso 

apresentem sintomas, seriam excluídos do estudo. Tal estratégia possui dificuldades 

metodológicas evidentes que a tornam inviável; o estudo de cadáveres após entrevista com 

familiares torna-se então a melhor alternativa. 

 

A incorporação de uma avaliação por RM permitiu uma aproximação dos dados 

morfológicos à avaliação realizada pelo clínico durante o processo de investigação da doença 

degenerativa discal. Trata-se do maior estudo correlacionando RM e análise histológica dos 

discos íntegros do segmento cervical; na única publicação encontrada na literatura, Christe 

et al. estudaram 9 cadáveres, dos quais 6 haviam realizado RM. A RM mostrou-se eficaz em 

demonstrar todas as fissuras e alterações que eram visíveis na avaliação macroscópica; 

mesmo fissuras diminutas no segmento cervical foram claramente visualizadas. Além disso, 

não houve discrepância entre a distinção AF-NP conforme vista através de RM ou pela 

macroscopia. Fissuras microscópicas, como a demonstrada na Figura 34E, com seus 

pequenos vasos no interior não foram visualizadas nas séries de RM aqui realizadas. Outras 

alterações próprias da degeneração discal, como proliferação condrocitária e hialinização da 

matriz extracelular do disco, não foram demonstradas pela RM. A distinção AF-NP, por 

exemplo, foi sempre possível através de análise histológica (no segmento lombar) e MEV 

(cervical e lombar). Tal distinção, principalmente em nível cervical, é discreta. A RM irá 

perceber esta distinção quando o conteúdo e forma de apresentação das moléculas de água 

em seu interior forem distintas de acordo com a região. No disco, entretanto, sabe-se que a 

maioria da água em seu interior está ligado a moléculas da classe das proteoglicanas. A 

quantidade destas moléculas, embora inicialmente maior no NP, correlacionando-se com 

sua função de absorção de cargas axiais, tende a igualar-se ao longo do disco durante o 

processo de envelhecimento: pode ser este o motivo da perda da distinção AF-NP à RM. 

Alterações de parâmetros de RM ou utilização de um scanner mais potente poderiam 

potencialmente detectar tais alterações; por outro lado, tais parâmetros deixariam de ser 

representativos do ambiente de decisão clínico que se encontra na prática neurocirúrgica 

diária. Christe et al. já apontaram em 2005 que estes parâmetros eram insuficientes para 

detectar todas as alterações morfológicas visualizadas por histologia: em seu estudo, apenas 

40% das fissuras foram detectadas por RM, com sensibilidade ainda menor para outras 
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alterações morfológicas203. Assim como Christe et al., neste estudo não se notaram outras 

alterações que não prolapso, condro/osteófitos ou fissuras pela RM; todas as outras 

alterações histológicas permaneceram ocultas. A discrepância entre nossos dados e os de 

Christe et al. com relação à sensibilidade para fissuras é facilmente explicada por diferentes 

padrões de confirmação: neste estudo consideraram-se apenas aquelas fissuras detectáveis 

em análise macroscópica enquanto que Christe et al. consideraram também aquelas 

aparentes à análise histológica. 

 

A avaliação macroscópica confirmou muitos dados presentes em literatura, mas também 

serviu como método de avaliação qualitativo para ulterior comparação e padronização com 

os resultados dos demais métodos. Todas as categorias de Thompson estiveram 

representadas e a coleção de imagens obtida torna-se uma excelente representação gráfica 

desta classificação. Comprovou-se na população estudada que alterações degenerativas 

macroscópicas são a regra e não a exceção. Mesmo em GJ, nenhum cadáver apresentou-se 

com todos os discos Thompson 1, mostrando já algum acúmulo de alterações degenerativas 

aos 35 anos de idade como apontado por Slivola et al., Okada et al. e Matsumoto et 

al.187,188,241. Os discos cervicais foram relativamente mais degenerados que os lombares; ao 

menos em parte, isto poderia ser explicado pelo fato da classificação de Thompson ter sido 

desenvolvida para o segmento lombar e certos critérios, como distinção AF-NP, serem mais 

difíceis de analisar no segmento cervical. Discos grau 1 foram raros no segmento cervical 

mesmo em GJ (2/30), mostrando que alterações degenerativas foram suficientemente 

acumuladas na maioria dos discos a ponto de induzir alterações macroscópicas. Por outro 

lado, apenas um disco Thompson 5 foi encontrado no segmento cervical em GJ, e nenhum 

no segmento lombar. Apesar de degeneração avançada em indivíduos jovens também não 

ter sido rara (25% dos discos estudados receberam classificação Thompson 4 ou 5), colapso 

estrutural completo é raro e estes discos degenerados de GJ recebem classificação elevada 

por fissuras e/ou osteófitos adjacentes. 

 

Confirmando os dados de literatura nesta população, os anos que separam GJ de GI 

induziram importantes alterações macroscópicas: quase a metade (28/60) dos discos de GI 
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recebeu classificação Thompson 5. Isto mostra que graus avançados de degeneração são a 

regra nesta faixa etária. Entretanto, estes espécimes de GI a receberam muitas vezes por 

colabamento discal, ao contrário daqueles de GJ. Tal distinção na literatura entre discos 

Thompson 5 de individuos jovens (fissuras e/ou osteófitos) e idosos (colapso) nunca foi 

reportada, embora já houvesse na literatura a percepção que a escala de Thompson seria 

insuficiente para captar todas as nunces morfológicas da degeneração discal53. Alguns dos 

resultados desta avaliação podem ter aplicação clínica direta no diagnóstico e investigação 

etiológica da doença degenerativa discal: talvez a presença de graus avançados de 

degeneração não seja um problema para os pacientes, mas sim a heterogeneidade 

morfológica entre diferentes discos. Os dados do presente estudo mostram que embora 

alguma variação entre segmentos seja aceitável em jovens e até comum em idosos (2 graus 

de Thompson), esta mesma variação dentro de um segmento ou variações mais extremas 

entre segmentos (3 graus de Thompson) é anormal e deve ser valorizada pelo clínico. Okada 

et al. demonstraram através de RM no único estudo comparativo de morfologia cervical e 

lombar na literatura que a co-existência de alterações morfológicas é comum, chegando a 

acometer 88% de indivíduos assintomáticos e 98% de pacientes recebendo tratamento para 

lombalgia. Em linha com nossos resultados, entretanto, demonstraram que tais achados são 

em geral homogêneos e grandes variações não devem ser esperadas seja intra- ou inter-

segmentos242. 

 

A utilização de quatro diferentes técnicas histológicas resultou em um perfil morfológico 

abrangente dos diferentes setores discais tanto no segmento cervical como lombar. Em 

primeiro lugar, torna-se evidente que estes setores discais aqui estudados (AF anterior, NP e 

AF posterior) são absolutamente distintos sob qualquer uma das técnicas utilizadas. Apesar 

de este dado estar presente na literatura desde as descrições de Luschka há mais de 150 

anos, ainda são abundantes os trabalhos na literatura que não citam ou não distinguem o 

setor discal analisado26. Shamji et al. publicaram recentemente um detalhado estudo sobre a 

expressão de citocinas proinflamatórias em discos de indivíduos sintomáticos; mesmo a 

distinção grosseira entre AF e NP não foi feita e compromete a análise de seus resultados243. 

A distinção entre regiões anterior e posterior do AF é ainda mais rara de ser feita e diversos 

dos estudos citados na revisão fisiopatológica da primeira parte desta tese não a 



 
 

 
 

151 

fazem96,101,107,111,244. As descrições do disco intervertebral encontradas na obra de Testut em 

1905 já incluem a assimetria do AF dos discos do segmento lombar e apontam certas 

características únicas dos discos do segmento torácico em comparação com os discos 

lombares27. Mercer e Bogduk realizaram em 1999 a mais completa análise até hoje 

encontrada na literatura acerca da morfologia única do AF e ligamentos longitudinais no 

segmento cervical da coluna vertebral de humanos189. Embora estes autores tenham 

apresentado a ausência de distinção entre LLA e AF anterior como sendo característica do 

disco cervical, nossos dados demonstram que o mesmo também ocorre no segmento lombar 

sob avaliação macroscópica ou HE: as Figuras 13 e 29 demonstram como o LLA é 

indistinguível na coloração HE. As Figuras 21 e 36 mostram que o mesmo ocorre quando se 

examina o disco corado por Picro-Sirius sob luz normal; a polarização, por outro lado, 

prontamente revela o limite entre LLA e AF anterior. Isto pode ocorrer devido a um maior 

componente de colágeno tipo I no LLA em relação ao AF como já citado por Beard et al. em 

um dos primeiros estudos de imunolocalização de colágeno no disco intervertebral69,189. 

Segundo Mercer e Bogduk, a única diferença entre as fibras mais profundas do LLA e as 

superficiais do AF seria o modo de inserção das mesmas no corpo vertebral: mesmo as fibras 

mais profundas do LLA já inserir-se-iam nos corpos vertebrais acima e abaixo189. Propõe-se 

aqui que este método de distinção é inadequado, uma vez que tal trajeto seria mais 

compatível com o segmento superficial do disco, e sugere-se a utilização da fronteira entre 

os diferentes tipos de colágeno, com a ressalva de não haver distinção macroscópica e 

possivelmente funcional. 

 

Outra característica apontada por Mercer e Bogduk como típica dos discos do segmento 

cervical é a ocorrência de camadas longitudinais e oblíquas na região anterior dos discos 

cervicais189. Pooni et al. apontaram inicialmente esta característica em 1986196. Estas 

camadas foram descritas como estando dispostas de maneira entremeada e que, portanto, o 

uso do termo “lamelas” para descrever as camadas do AF cervical seria inadequado189. 

Demonstramos aqui que tal disposição é encontrada não apenas em uma população idosa 

mas também nos adultos jovens; Mercer e Bogduk haviam levantado a possibilidade desta 

disposição na verdade ser uma alteração típica do envelhecimento uma vez que a população 

por eles estudada era idosa189. Embora tenha se confirmado aqui esta disposição nos discos 
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do segmento cervical, verificou-se que não é exclusiva deste segmento, mas está presente 

nos discos do segmento lombar (Figuras 29 e 35). Esta característica pode não ter sido 

descrita anteriormente por falta de um estudo histológico criterioso e com secções 

orientadas de maneira diversa. Assim, propõe-se aqui, de maneira um pouco menos radical 

que Mercer e Bogduk, que o termo “lamelas” possa ser utilizado para descrever 

principalmente o aspecto macroscópico do anel fibroso, mas que se ressalte que sua 

ultraestrutura está disposta de maneira entremeada tanto no segmento cervical quanto 

lombar189. Derruba-se também a tese proposta pelos mesmos autores que tal disposição 

seria uma das características anatômicas que permitiriam a maior amplitude de rotação 

entre as vértebras cervicais. 

 

Uma característica do estudo de Mercer e Bogduk que se confirmou aqui, entretanto, é a 

exclusividade de fibras com disposição longitudinal na região posterior do AF189. Na verdade, 

as Figuras 17 e 23 demonstram um pequeno componente ortogonal em meio aos feixes 

longitudinais. Ao contrário da região anterior do AF, estes feixes não são praticamente da 

mesma espessura dos longitudinais, mas muito mais delgados. Propõe-se então que não 

sejam considerados feixes, mas “pontes” entre os feixes longitudinais. Todavia, na região 

posterior do AF dos discos do segmento lombar este componente oblíquo é bem mais 

espesso que no segmento cervical, ainda que a maioria destes feixes seja também 

longitudinal (Figuras 32, 33 e 39). Nesta análise histologica, percebe-se ainda que de todas 

as regiões discais estudadas, é no segmento posterior do AF lombar que GJ é mais similar a 

GI. Esta foi uma percepção não apenas da análise histológica mas também de MEV e imuno-

histoquímica. Além disso, no AF lombar nunca se perdeu completamente a disposição por 

feixes, ao contrário do AF cervical.  

 

Muitas das conclusões obtidas acerca do arranjo de fibras conjuntivas no AF devem-se ao 

emprego da coloração de Picro-Sirius neste estudo. Os feixes de conjuntivo do AF foram 

muito bem delineados, como nosso grupo de pesquisa já havia demonstrado em outras 

estruturas com elevado teor de conjuntivo, e mantêm um contraste bastante evidente com 

a matriz desorganizada do NP, onde os feixes são bem mais delgados e sem orientação 
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particular (Figuras 35 a 39)227. Apenas Melrose et al. haviam utilizado esta técnica 

anteriormente no disco intervertebral de ovinos, em busca de pontes trans-lamelares no 

AF83. Este método mostrou-se de fato ideal para o estudo dos feixes conjuntivos do AF, 

embora os dados de polarização não tenham se correlacionado perfeitamente com os 

resultados da imunolocalização. 

 

Empregou-se ainda a coloração de Picro-Sirius na expectativa de se obter uma estimativa do 

padrão colágeno de maneira mais rápida, barata e abrangente que qualquer método de 

imunolocalização. Estudos anteriores de nosso laboratório dependeram desta técnica para 

distinguir colágeno I e III no filamento terminal, canal adutor e côndilo mandibular através 

da análise de refringência224,227,245. Este método seria particularmente atraente para o disco 

intervertebral pela dificuldade em se analisar o disco inteiro por imuno-histoquímica, 

apontada por diversos autores na literatura e pela suposta abundância destes tipos de 

colágeno no disco56,83. Além de se tratar de método de uso corrente na literatura,  há de se 

admitir um certo elemento de “bairrismo” por se tratar de técnica aprimorada pelos falecido 

Professor Gregório Montes, reconhecido pioneiro nesta técnica que chegou a ministrar aulas 

na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em passado recente77,81,225,246,247. 

 

A análise isolada dos resultados da refringência mostra incialmente que se obteve sucesso: a 

Figura 21B, por exemplo, demonstra claramente o predomínio de refringência avermelhada 

na região anterior do disco, gradualmente adquirindo tonalidade amarelo-esverdeada nas 

regiões mais profundas do AF refletindo um componente de colágeno I na periferia e um 

aumento na quantidade de colágeno III no interior. Além disso, a refringência “opaca” ou 

azulada, segundo Montes, característica do colágeno II e rara de ser demonstrada, foi 

demonstrada em diversas ocasiões nos discos deste trabalho, como nas Figuras 35B, 36B,  

36D, 38B e 38D
77. Entretanto, é inegável que praticamente todas as figuras de Picro-Sirius 

mostradas nesta tese possuem um elevado componente de refringência amarela ou 

vermelha, sugerindo que colágeno I seja o prevalente no disco, como as Figuras 21D, 23B, 

23D e 35D. Sabe-se, a partir do resultado de imuno-histoquímica que será comentado 

adiante, que isto não é verdade e colágeno tipo II é o mais abundante: a área corada no 
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estudo de IHC por colágeno II chega a ser quase 10 vezes a do colágeno tipo I. Considerando-

se a elevada especificidade do método de imunolocalização para cada tipo de colágeno, 

reconhece-se que a análise de refringência pode não estar sempre correta. Uma hipótese 

para explicar este fenômeno pode ser extraída do método de geração da refringência.  

Diferentes tonalidades são geradas por fibrilas de diferentes diâmetros e comprimentos: 

fibras mais compridas geram refringência vermelha, e são típicas de colágeno tipo I, 

enquanto que fibras de colágeno tipo III são mais delgadas na análise por microscopia 

eletrônica de transmissão e geram refringência verde. Assim, Montes já sugeria em 1996 

que fibras imaturas e mais delgadas de colágeno I ou seccionadas em determinado plano 

poderiam gerar refringência esverdeada77. A geração de excesso de coloração amarela 

nunca foi comentada na literatura. Presume-se aqui que a geração de refringência amarela 

em excesso é por identificação de muitas fibras mais grossas; isto poderia ocorrer nestes 

espécimes por se tratar de uma estrutura com elevado teor de fibras conjuntivas e 

extremamente compacta. Considerando-se ainda que à época do desenvolvimento da 

análise de refringência (década de 1980) não se conhecia a maioria dos tipos de colágeno 

hoje existentes (embora os fibrilares I, II, III e IX o fossem), recomenda-se cautela no 

emprego deste método em estruturas compactas como o disco e sugere-se a confirmação 

com uma pequena amostra submetida a técnicas imunolocalizatórias antes de se aceitar os 

resultados de Picro-Sirius sem reservas.  

 

Apesar dos resultados controversos de Picro-Sirius, diversos caracteres morfológicos 

clássicos de degeneração discal foram verificados na amostra deste estudo na coloração por 

HE. Tomando por base a excelente revisão de Boos et al., presença de condrócitos no 

interior do disco, por vezes em clusters de mais de 15 células, fissuras no AF e vasos 

neoformados no seu entorno (Figura 34), proliferação e espessamento da placa vertebral e 

alteração da matriz extracelular com fibrose foram todos encontrados nos discos do 

analisados53. A modificação da matriz extracelular foi descrita por Boos et al. como fibrose 

(scarring)53, sem maior detalhamento. Este termo passa a idéia de uma proliferação de 

tecido conjuntivo sem controle para preencher uma falha ou fissura. A partir dos resultados 

demonstrados nesta tese, pode-se dizer com segurança que trata-se de processo de 

modificação estrutural muito mais complexo que simples “fibrose”. O AF dos discos do 
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segmento cervical de GI não mais apresenta o espaço que existia nos discos de GJ; estes 

feixes passam a ser muito mais compactos, tanto na região anterior quanto posterior. O 

processo de compactação é tão exacerbado nos discos da região cervical que prossegue até 

o desaparecimento completo dos feixes e substituição por uma matriz sólida repleta de 

condrócitos, como visualizado na Figura 15. Nos discos da região lombar, entretanto, os 

feixes nunca desaparecem por completo. Esta modificação da matriz também ocorre no NP, 

a ponto de não haver uma distinção nítida do limite entre o mesmo  e o AF na grande 

maioria dos espécimes já de GJ – a Figura 16 mostra um exemplo de remanescente nuclear 

com matriz frouxa, encontrado em apenas dois espécimes. Nos espécimes de GI, o NP já 

adquiriu aspecto idêntico ao do AF no segmento cervical. Como os feixes do AF dos discos do 

segmento lombar nunca desaparecem, o NP em geral pode ser definido, embora com matriz 

muito mais compacta. Tomando-se por base que Boos et al. estudaram espécimes lombares, 

os resultados aqui expostos em geral confirmam o que estes autores publicaram, com as 

ressalvas de tal processo ser muito mais complexo que simples “fibrose” e ocorrer de 

maneira ainda mais exacerbada nos discos da região cervical53.  

 

Boos et al. consideraram os aspectos morfológicos da degeneração discal em sua 

classificação sem englobar o fator etário53. Os achados aqui apresentados mostram que, 

muitas vezes, espécimes de um mesmo grau degenerativo de Thompson apresentavam 

aspecto histológico semelhante a despeito de pertencerem a GJ ou GI, e neste sentido 

concordam com o postulado por Boos et al.53. Entretanto, isto nem sempre foi verdadeiro, 

particularmente em nível cervical: proliferação condrocitária em grandes grupos de mais de 

15 condrócitos, por exemplo, foi demonstrada em espécimes de GJ que até receberam baixa 

classificação de Thompson (Figura 19). O mesmo ocorreu com adensamento do AF (Figura 

20) e modificação do padrão de fibras elásticas, como se verá a seguir. Uma vez que 

adensamento anular e proliferação condrocitária nem sempre se refletiram na classificação 

de Thompson, que avaliaria aspectos estruturais mais gerais do disco, possivelmente estas 

alterações seriam as mais precoces dentre todas elas. Estes grupos de condrócitos foram 

encontrados em número e tamanhos muito maiores nos discos cervicais. Especificamente o 

critério de grupos com mais de 15 condrócitos conferia uma pontuação muito severa na 

classificação de Boos et al53. Pela frequência com que aparecem nos discos cervicais, 
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inclusive naqueles com Thompson baixo, sugere-se que o valor desta característica não seja 

tão elevado para “quantificar” a degeneração no segmento cervical. 

  

As técnicas de Verhoeff e Weigert demonstraram um elevado conteúdo de fibras elásticas 

nos AF dos discos cervicais e lombares: de maneira geral, achados de fibras elásticas não 

foram discrepantes dentro de um mesmo disco. Estas fibras comportaram-se de maneira 

bastante distinta nos segmentos cervical e lombar de ambos os grupos. No segmento 

cervical, a maioria dos espécimes de GJ apresentou abundância de fibras elásticas no AF, 

tanto em Verhoeff como Weigert. Entretanto, não foram poucos os espécimes que, sem 

motivo aparente e com a mesma classificação de Thompson, muitas vezes baixa, que as 

apresentavam em quantidade muito menor. Este achado não se correlacionou com a 

presença de outros caracteres degenerativos e não consistiu em falha do método, como 

amplamente demonstrado na seção de Resultados pela detecção simultânea das mesmas 

fibras nos ligamentos longitudinais das mesmas peças. De qualquer maneira, estas fibras 

elásticas praticamente desapareceram dos espécimes de GI com a exceção de um único 

exemplar (Figura 27). Mesmo neste exemplar as fibras do sistema elástico estavam com seu 

arranjo completamente alterado, as fibras maduras tendo perdido seu arranjo paralelo com 

o conjuntivo da região posterior do AF e as elaunínicas mantendo-o.  

 

 Os achados de fibras elásticas foram ainda mais abundantes no segmento lombar dos 

espécimes de GJ, sem a discrepância demonstrada no segmento cervical – todos os 

espécimes de GJ com baixo grau de Thompson demonstraram profusão de fibras elásticas no 

AF. Neste setor, entretanto, os espécimes de GJ com Thompson elevado apresentaram uma 

menor quantidade de elásticas, particularmente sob a coloração de Verhoeff. Isto sugere 

que as primeiras fibras a desaparecerem durante o processo degenerativo no segmento 

sejam as fibras elásticas maduras, enquanto as fibras elaunínicas permanecem por um 

período indeterminado. Os espécimes de GI apresentaram quantidade menor de fibras 

elásticas de maneira homogênea em ambas as técnicas, quando comparado com espécimes 

com mesmo grau de Thompson de GJ, ainda que ainda existam em quantidade significativa 

no AF de espécimes de GI com Thompson baixo. Ao contrário de GJ, os espécimes 
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degenerados de GI apresentaram redução no conteúdo de elásticas em ambas as técnicas: 

uma vez degenerados, discos de GI continham quantidade muito menor destas fibras.  

 

Poucos autores estudaram o sistema de fibras elásticas em discos intervertebrais de 

qualquer espécie, ainda mais humanos. Buckwalter et al. publicaram o primeiro estudo em 

1976 utilizando microscopia eletrônica de transmissão, relatando pela primeira vez a 

ocorrência de tais fibras em discos humanos208. Em virtude do método empregado, 

entretanto, não puderam concluir a respeito de seu arranjo; tal análise seria feita pela 

primeira vez por Johnson et al. em 1982, surpreendentemente em discos cervicais, 

detectando-as em paralelo nos feixes do AF bem como inserindo-se nos corpos vertebrais à 

maneira de fibras de Sharpey209. Alguns dados de modelos de cauda de animais sugeriram 

que haveria fibras elásticas em profusão no NP, com arranjo radial: nossos dados 

demonstraram poucas fibras no NP, demonstrando como estes dados de modelos animais 

sem carga podem não ser aplicados a discos humanos248. Os mesmos autores, comparando 

estes dados com os de espécimes cirúrgicos jovens, apontaram para uma maior quantidade 

de fibras no AF e arranjo idêntico ao aqui descrito, assim como Smith e Fazzalari248. Um 

resultado discrepante de todo o restante da literatura foi publicado por Cloyd e Elliott em 

2007: ao dosar a quantidade de elastina em discos discos degenerados e não-degenerados, 

concluíram que o conteúdo de elastina aumentava com a degeneração, tendo normalizados 

os resultados para peso seco do disco para evitar viés pelo conteúdo de proteoglicanas e 

água249. Além disso, sustentam que não houve variação regional (AF versus NP). Os 

resultados aqui demonstrados não suportam estes argumentos, embora Cloyd e Elliott 

tenham utilizado um método quantitativo que certamente é mais acurado para dosar 

elastina. Por outro lado, ressalte-se que enquanto Cloyd e Elliott dosaram elastina, as 

técnicas de Verhoeff e Weigert demonstram as fibras elásticas e elaunínicas, que são 

compostas por elastina mas também por outras proteínas, e portanto os termos não são 

sinônimos. Fibras elásticas desapareceriam primeiro em espécimes degenerados de GJ, mas 

elastina ainda participa da composição de fibras elaunínicas presentes nos mesmos 

espécimes degenerados. Outros exemplos de como a presença de elastina pode ser distinta 

da presença de fibras elásticas estão nas Figuras 43 e 44: fibras elásticas não chegam a ser 

demonstradas no NP de discos lombares, embora as figuras possuam coloração suficiente 
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para sugerir a presença de elastina. Neste sentido, a demonstração histológica faria mais 

sentido que a simples dosagem de elastina pois forneceria uma correlação funcional. Além 

disso, Cloyd e Elliott não padronizaram seus resultados por idade, utilizando discos de 

cadáveres com idades de 19 a 80 anos e já reconheceram este como um potencial viés de 

seu estudo, além de utilizar um critério subjetivo para distinguir regiões no disco (AF 

“externo” e AF “interno”). Nossos dados de discos lombares sugerem que o grau de 

degeneração seja o principal preditor das características histológicas e não a idade, mas 

ainda assim degeneração nos espécimes de GJ e GI apresentaram sutis diferenças já 

comentadas, como a questão do colabamento discal versus fissuras como determinante de 

gradação (Figuras 41 e 42, Figuras 45 e 46). Embora os resultados de Cloyd e Elliott apontem 

em uma direção oposta aos resultados desta tese e do restante da literatura, como visto 

acima eles não são absolutamente incompativeis em virtude do exposto acima. Lembre-se 

ainda que os dados de Cloyd e Elliott certamente não são aplicáveis aos discos do segmento 

cervical, onde se demonstrou aqui definitiva diminuição do conteúdo elástico não apenas 

em todos os discos de GI mas também em alguns não-degenerados de GJ. 

 

Estas alterações degenerativas dos discos intervertebrais foram analisadas pela primeira vez 

no  segmento cervical através de MEV. Embora haja alguns trabalhos com microscopia 

eletrônica de transmissão, há apenas dois trabalhos publicados que aplicaram a análise de 

MEV  ao disco intervertebral em segmento lombar: Inoue e Takeda estudaram em 1976 

discos lombares de ratos, cães e humanos, servindo basicamente como demonstração do 

conceito que as fibrilas do AF podem ser demonstradas por MEV, e Aladin em 2009 a utilizou 

para analisar individualmente fibrilas colágenas250. O presente estudo consiste portanto na 

primeira análise sistemática dos discos humanos através de MEV, particularmente do 

segmento cervical. Não apenas as fibrilas do AF foram demonstradas nos discos cervicais e 

lombares, mas o limite AF-NP que usualmente não se distingue nos espécimes cervicais mais 

degenerados foi claramente demonstrado (Figuras 47 e 48). Curiosamente, uma das figuras 

de Inoue e Takeda demonstra o mesmo limite, embora os autores não tenham feito 

nenhuma correlação ou sequer a identificado250. O adensamento das fibras do AF, com a 

perda do espaço existente em GJ entre os feixes, está claramente demonstrado na 

comparação entre GJ e GI (Figuras 47 e 48, 49 e 50). A delgada estrutra do NP também foi 
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visualizada (Figura 49). Esta perspectiva tridimensional da estrutura discal não pode ser 

obtida através de secções e análise histológicas, ainda que em diferentes planos. Por 

exemplo, demonstra-se muito mais facilmente nas Figuras 49 e 50 a ausência de fibras 

transversais ou circulares no AF do que na análise histológica, assim como a inserção oblíqua 

no plano sagital e predomínio de feixes longitudinais da região posterior do AF (Figuras 48B). 

 

Um dos maiores desafios do presente trabalho foi a concepção, padronização e execução da 

técnica de avaliação do perfil colágeno por IHC. Como consta na Introdução, diversos 

autores buscaram identificar os diferentes tipos de colágeno no disco por IHC, iniciando com 

o estudo de Beard et al. e culminando no trabalho de Nerlich et al., que utilizou um número 

elevado de espécimes e testou diversos colágenos56,69. Entretanto, além dos problemas de 

seleção de espécimes, o método de avaliação qualitativa empregado não permite uma 

compreensão adequada da expressão dos diferentes tipos de colágeno: muitas das figuras 

de Nerlich et al. que são descritas como contendo aumento de expressão de determinado 

tipo de colágeno dificilmente teriam sido consideradas sequer positivas no presente estudo. 

Assim, buscou-se auxílio nas técnicas de processamento de imagens e tomou-se proveito 

dos avanços de computação e imagem digital que ocorreram a partir de meados dos anos 

1990. Mosedale et al. descreveram o primeiro método de quantificação de cor, baseado em 

intensidade, em 1996, e Lehr et al. introduziram a quantificação baseada por área em 

1999230,231. Aplicou-se aqui um método de quantificação de marcação pela primeira vez ao 

disco intervertebral de modo a diminuir a subjetividade na avaliação do perfil colágeno. A 

novidade introduzida na análise quantitativa de cromógeno foi a utilização de dois controles 

negativos (simples- e duplo-negativo) para contabilizar a coloração de fundo e analisá-la com 

testes estatísticos. Este cuidado surgiu quando da realização de pilotos com 

imunofluorescência, em busca de se anular a autofluorescência de fundo do disco 

intervertebral – após muito trabalho desperdiçado, percebeu-se que o colágeno é uma das 

proteínas com maior fluorescência de fundo no corpo humano. Este dado foi poucas vezes 

relatado na literatura234,235. Durante estes pilotos, entretanto, uma das técnicas de 

compensação de autofluorescência citada por Walker foi percebida como potencialmente 

aplicável à marcação com cromógeno – estes controles serviriam para marcar o “zero” de 
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marcação por anticorpo, e diferenças entre eles mesmos permitiriam ao autor identificar a 

natureza da marcação anômala233. 

 

 O padrão de marcação já foi comentado extensivamente por Nerlich et al., e replicado neste 

estudo: houve basicamente dois padrões, um filiforme (colágenos I, II, IV, IX e X) e outro 

intra-/pericelular (colágenos III e VI). Não há como saber exatamente o significado destes 

padrões, mas a marcação filiforme poderia representar os colágenos estruturais fazendo 

parte dos feixes de conjuntivo, enquanto que a marcação pericelular poderia representar 

síntese recente ou atuação modulatória destes colágenos sobre o processo degenerativo56. 

 

O processo de quantificação da marcação de colágeno permitiu elaborar um mapa da 

presença destes subtipos nos discos jovens e idosos. No segmento cervical, ficou evidente o 

predomínio de colágeno II em todos os setores do disco, com um componente menor de 

colágeno IV nos discos jovens (Figura 52). O fato de colágeno II ser o predominante não é 

surpreendente uma vez que é um dos colágenos característicos de tecidos cartilagíneos e foi 

o único colágeno cuja forma de expressão, relativamente elevada nos espécimes lombares, 

foi congruente nos estudos de Beard et al., Roberts et al. e Nerlich et al56,69,86,229. Por outro 

lado, colágeno IV foi considerado como não fazendo parte de discos considerados “normais” 

por Roberts et al. e até mesmo um marcador intermediário de degeneração em adultos 

jovens por Nerlich et al56,86. Nos espécimes de GI, esta marcação diminuiu cerca de 70% para 

colágeno tipo II e 50% para tipos III e IV na região posterior, o que corresponde exatamente 

ao observado por Nerlich et al. para estes dois colágenos nos discos lombares desta faixa 

etária, embora sempre sem representação de magnitude devido ao seu método de avaliação 

semi-quantitativo56. A pequena expressão de colágeno tipo I também foi comum aos 

resultados do presente estudo. Comprova-se assim que o setor posterior do disco cervical foi 

submetido a um remodelamento mais extenso em termos de perfil colágeno do que o setor 

anterior, uma vez que colágenos II, III, IV, VI e IX estavam significativamente alterados, ao 

contrário da região anterior onde apenas colágenos II e VI apresentaram diferenças de 

marcação. 
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O perfil colágeno dos discos lombares apresentou pontos em comum e também distintos 

com os discos do segmento cervical. Novamente colágeno tipo II foi o mais comum, ainda 

que em magnitude menor que nos discos  cervicais e particularmente no setor posterior do 

AF, além de um importante componente de colágeno IV. Colágeno Vi também foi mais 

expresso nos AF lombares. O NP do segmento lombar ainda se distinguiu por exibir 

marcação mais acentuada para colágeno IX (Figura 53). Nos espécimes idosos, todos os 

colágenos fibrilares estiveram expressos em menor quantidade no AF anterior; no AF 

posterior, colágeno II já estava mesmo em GJ em níveis comparáveis ao tipicamente idoso 

nos outros segmentos, e ainda apresentou redução na expressão de colágenos I e III. O NP 

em GI perdeu sua característica expressão mais elevada de colágeno tipo IX. Este colágeno 

tipicamente encontra-se ligado às moléculas de colágeno tipo II, que apresentaram também 

no NP redução significativa embora não tenha atingido significância estatística (p=0,06). 

Nota-se na análise do segmento posterior dos discos lombares que o padrão de GJ é muito 

similar ao de GI, fato corroborado pela análise histológica: pode ser que este segmento já se 

encontre degenerado de maneira mais acentuada nos espécimes jovens. Uma evidência a 

mais para comprovar este fato é o padrão de expressão de colágeno VI. Extremamente 

regular em todos os outros setores discais, cervicais e lombares, a queda de sua expressão 

de GJ para GI foi absolutamente previsível e similar em todos os segmentos – exceto na 

região posterior do AF lombar, onde já se encontrava baixa em GJ e permaneceu inalterada 

(Figura 54). 

 

Devido às características de seleção de nossa amostra e processo de quantificação, o 

presente estudo não é exatamente comparável a nenhum dos estudos mais importantes de 

localização de tipos de colágeno. Beard et al. (1981) possui resultados conflitantes em 

virtude de seu emprego de espécimes cirúrgicos e de autópsia; certamente nossos 

resultados não corroboram sua afirmação um tanto genérica que no segmento cervical a 

expressão colágena não diferiria da lombar69. Por outro lado, reforçamos os resultados de 

Roberts et al. e Nerlich et al. quanto à redução no conteúdo dos colágenos II e IX, e 

compartilhamos de sua dificuldade quanto à explicar a ausência de reatividade para 
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colágeno tipo I. Diversos mecanismos foram aventados para explicar a pequena expressão 

de colágeno tipo I, entre eles mascaramento por fixador ou espessura de fibras, mas os 

resultados aqui demonstrados sugerem mais uma vez que esta expressão seria de fato 

pequena. Uma hipótese é que tal expressão nos estudos por autoradiografia poderia ser 

contaminação de fragmentos do LLA, que por macroscopia ou análise histológica comum são 

indistinguíveis do AF. Análise de refringência, entretanto, demonstra um padrão 

absolutamente distinto para esta estrutura; maior cuidado na preparação dos espécimes 

neste e nos outros trabalhos de imunolocalização podem ter evitado a contaminação. 

 

Não se percebeu ainda um tipo colágeno que possa ser chamado de “marcador universal” 

para alterações degenerativas, como sugeriram Nerlich et al. para colágeno IV na meia-idade 

e colágeno X na idade avançada56. Verificou-se aqui que a expressão de colágeno IV é 

constitutiva do disco, enquanto que não há expressão detectável de colágeno X na maioria 

dos setores discais e esta tenderia a diminuir com o envelhecimento. Entretanto, reconhece-

se que a identificável de um marcador confiável depende não apenas de um estudo da 

população assintomática mas também de indivíduos sintomáticos. Assim, novos estudos em 

tal população são necessários para poder afirmar o papel de colágeno tipo X; o fato de sua 

expressão ser baixa em nossa análise o mantém como possível candidato. Houve apenas um 

colágeno que apresentou aumento da expressão em GI: colágeno I, justamente no AF 

anterior. 

 

É natural que colágenos fibrilares componham a maioria dos  colágenos no disco 

intervertebral, em particular o colágeno tipo II em virtude da sua natureza cartilagínea. Além 

disso, colágeno tipo IX está frequentemente associado ao tipo II, portanto também se 

explica sua elevada expressão e poderia explicar as associações genéticas revisadas na seção 

1.6.5229. É particularmente siginificativo que das quatro associações genéticas identificadas 

para DDD, três dizem respeito aos genes envolvidos na síntese destes dois colágenos. Não se 

explica a presença de colágenos formadores de rede como colágeno tipo IV ou X, 

particularmente no AF, mas estes poderiam facilmente compor parte da capacidade 

resisitiva do AF às forças de cisalhamento e formar pontes entre os feixes fibrilares.  
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A elaboração do perfil colágeno e compreensão de como os diferentes subtipos se 

relacionam só foram possíveis através do método de quantificação empregado. Sem este 

método, os resultados estariam dispostos como nos trabalhos de Nerlich et al. e Roberts et 

al., onde não se percebe diferenças entre os vários subtipos. A elaboração de um perfil 

colágeno de indivíduos assintomáticos permite uma futura comparação com espécimes 

obtidos de cirurgia e submetidos à mesma técnica. Conseguiu-se ainda desmistificar a noção 

que um tipo único de colágeno pode ser considerado um “marcador” degenerativo – o 

remodelamento degenerativo dos discos cervicais é complexo, único para cada segmento e 

envolve praticamente todos os colágenos em determinados setores. Estes dados fornecem, 

assim, uma base para estudos futuros que busquem recompor a matriz extracelular do disco 

intervertebral. O delineamento de sua composição em indivíduos jovens assintomáticos 

jovens permite traçar um “objetivo” para eventuais terapias de reconstrução discal. 

 

Como em qualquer trabalho científico, gostaria-se de ter obtido aqui um resultado mágico 

ou fantástico que permitisse elucidar a fisiopatologia de um grave problema de saúde que, 

infelizmente, é bastante prevalente na população e tende a aumentar a medida que esta 

mesma população estende sua expectativa de vida. Os limitados objetivos propostos ao 

início deste trabalho foram alcançados, traçando um perfil morfológico do disco que 

pudesse servir de base para compreensão do processo de envelhecimento. Entretanto,  

como em tantos outros estudos, chegou-se à conclusão que mais trabalho, possivelmente 

envolvendo agora espécimes de indivíduos sintomáticos, é necessário. Ao invés de se sentir 

desapontado por esta conclusão, o autor se sente feliz por esta pequena contribuição e por 

perceber que não chega ao fim de uma jornada, mas ao limiar de novas possibilidades de 

investigação.  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Conclusões 



 
 

 
 

165 

Como se depreende do exposto acima, o objetivo do presente estudo foi completamente 

alcançado. Os dados obtidos a partir de avaliação macroscópica, ressonância magnética, 

histologia, microscopia eletrônica de varredura e imuno-histoquímica permitiram a primeira 

descrição do perfil morfológico de discos cervicais e lombares obtidos de indivíduos 

indivíduos assintomáticos. Estes discos, mesmo na população jovem, já possuem alterações 

degenerativas significantes e passam por extenso remodelamento ao longo da vida. Estas 

alterações, face ao caráter assintomático dos indivíduos, não devem ser consideradas 

necessariamente patológicas.  

 

Assim,  as hipóteses propostas foram testadas e comprovadas: 

1) Os discos intervertebrais humanos cervicais e lombares diferem em sua morfologia e 

composição; 

2) As alterações morfológicas do proporcionadas pelo envelhecimento normal são 

únicas de acordo com o segmento vertebral a que determinado disco pertence. 
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Anexo A 

 

 

Tabela A.1 – Resumo da alocação dos cadáveres.  

Cadáver RM Macroscopia Histologia MEV IHC 

Grupo Jovem     

300/08  + +   

314/08  + +   

479/08 + + +   

2780/08  + + + + 

2781/08 + + +   

2788/08  + + +  

6040/08  + + +  

9386/08  + +   

11243/08  + +   

11250/08  + +   

1767/09  + +   

4410/09 + + +  + 

4413/09  + +   

5050/09 + + +   

5091/09 + + +  + 

      

Grupo Idoso    
 

320/08  + +   

321/08  + +   

323/08  + +   

478/08  + + +  

482/08  + + +  

2786/08  + +   

2787/08  + +   

2789/08  + + +  

2790/08 + + +   

5981/08  + +   

6042/08  + +  + 

8354/08 + + +  + 

8356/08 + + +   

8358/08 + + +  + 

4411/09 + + +   
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Anexo B 

 

Tabela B.1 – Imagens de microscopia produzidas e avaliadas.  

Histologia   
 

 

Fragmentos / cadáver Colorações1 Cadáveres   Total 

10 5 30  = 1500 

      

Imuno-histoquímica 
  

 
 

Fragmentos / cadáver Séries2 Cadáveres Campos  Total 

10 10 6 10 = 6000 

      

   Total geral  7500 

NOTAS: 1 – HE, Picro-Sirius (sob luz normal e polarizada), Verhoeff e Weigert 
2 – Incluídos os 8 anticorpos e 2 controles negativos 

 

 

 

 

 


