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Santa Casa de São Paulo. OBJETIVO:  A relação da presença de hipersinal na 
medula espinal em T2 visibilizada na ressonância magnética (RM) como indicador 
prognóstico em doentes operados com espondilose da coluna cervical. MATERIAL E 
MÉTODO: Análise retrospectiva de trinta e três doentes operados no período de 
janeiro de 2003 a julho de 2007. Dados a respeito do estado neurológico funcional 
prévio e posterior a cirurgia são obtidos dos registros contidos nos prontuários 
médicos e em entrevistas com os doentes, respectivamente. A escala funcional da 
Japonese Orthopedic Association (JOA), modificada por Benzel, é usada para a 
avaliação prévia e posterior a cirurgia do estado neurológico. Os acessos cirúrgicos a 
coluna cervical são selecionadas conforme a curvatura cervical e a presença da 
doença degenerativa ser mais acentuada nas faces ventral ou dorsal da medula 
espinal. O acesso via anterior foi efetuada em 97% dos doentes (32) e a via posterior 
em 3% (1). O Departamento de Radiologia cego ao estudo em questão no período 
prévio a cirurgia, registrou os resultados das imagens com laudos. Mielomalácia é 
considerada na presença de hipersinal na seqüência pesada ponderada em T2, 
visibilizada na imagem do plano sagital na RM. O programa Sigma Statics 3.0 for 
Windows é usada na análise estatística. RESULTADOS:  Os doentes são separados 
conforme a presença ou ausência de hipersinal em T2 visibilizada na RM. Ausência 
de hipersinal: Média de 14.5 pontos (variação de 8 a 17) na escala JOA prévia a 
cirurgia e 15.3 pontos (variação de 9 a 18) no período posterior a cirurgia em 39.4% 
(13) dos doentes. Presença de hipersinal: Média de 12.2 pontos (variação de 10 a 16) 
na escala JOA prévia a cirurgia e 12.8 pontos (variação de 4 a 17) no período 
posterior a cirurgia em 60.6% (20) dos doentes. Doentes com a presença de 
hipersinal em T2 na RM apresentam escore JOA inferiores no período prévio e 
posterior a cirurgia e prognóstico pior quando comparados aos doentes sem a 
presença do hipersinal. CONCLUSÃO:  A disfunção lenta e progressiva da medula 
espinal encontrada na espondilose da coluna cervical é secundária a compressão 
mecânica e a insuficiência vascular segmentar e, tende a mielomalácia. A presença 
de hipersinal na seqüência ponderada T2 visibilizada na RM é indicador de 
prognóstico não favorável na série de doentes operados.         


