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Introdução:  Espondilolistese degenerativa é a principal causa de cirurgia espinhal em pacientes 
com mais de 65 anos, sendo uma doença prevalente com mais de 50 anos, principalmente em 
mulheres. 

Objetivo: Avaliar lombalgia, radiculopatia, capacidade funcional e retorno ao trabalho em 
pacientes submetidos a tratamento cirúrgico de espondilolistese. Avaliar a percepção  da melhora 
da dor e qualidade de vida pelo próprio paciente. 

Casuística e Método : Estudo transversal retrospectivo aplicado a 18 pacientes operados  
(2006/2007) com diagnóstico de espondilolistese degenerativa submetidos à fixação com parafuso 
pedicular e artrodese intertransversal. Foram excluídas as espondilolisteses pós-cirúrgicas, 
infecciosas e ístmicas. Pacientes foram avaliados em média  14,5 meses após à cirurgia. Foram 
aplicados a escala visual numérica, escalas de auto-percepção, escala de dor e trabalho de Denis 
e o SF-36. 

Resultados :Setenta e dois por cento dos pacientes eram do sexo feminino,sendo a topografia 
L4L5 o nível mais acometido (50%). A idade mais acometida foi entre 60-70 anos (50%). Após a 
cirurgia, 72% dos pacientes têm  lombalgia ausente ou de leve a moderada intensidade; 78% dos 
pacientes têm ciatalgia ausente ou de leve a moderada intensidade; 84% dos pacientes estão 
satisfeitos com o tratamento realizado; 83% dos pacientes melhoraram pós-tratamento; 77% dos 
pacientes está trabalhando em tempo total. No SF-36, houve correlação estatística entre dor e 
capacidade funcional (Spearman = 0,664372 , p=0,002635), e  dor e aspecto físico 
(Spearman=0,512989 , p= 0,029473).  

Conclusão:  Na cirurgia da espondilolistese, os pacientes apresentam-se com pouca lombalgia e 
ciatalgia após 12 meses , sendo a satisfação com o tratamento realizado elevada. A aplicação de 
questionários de auto-percepção têm facilitado a interpretação da melhora do paciente, ajudando 
ao manuseio ambulatórial destes. A escala de dor e trabalho de Dennis e o SF-36 demostraram  o 
retorno ao trabalho, e a relação da dor com capacidade funcional e aspecto físico, 
respectivamente.  
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