
HÁ BENEFÍCIO EM OPERAR PACIENTES COM MIELOPATIA CER VICAL 

ESPONDILÓTICA (MCE) ACAMADOS OU EM CADEIRA DE RODAS  ? 

 

Introdução. Tratamento da MCE tem como objetivo primário impedir ou retardar a progressão da 

doença sendo, entretanto, freqüente a melhora clínica. Alguns pacientes se apresentam muito 

graves, sugerindo irreversibilidade do quadro. Tratamento cirúrgico nestes casos freqüentemente é 

questionado, pois há dúvida se estes pacientes obterão benefício. Objetivo. Avaliar o prognóstico 

pós-operatório dos pacientes mais gravemente acometidos (acamados ou em cadeira de rodas – 

Escala de Nurick 5) por MCE. Pacientes e métodos. Dentre 72 pacientes operados entre 1996 e 

2006 com diagnóstico clínico e radiológico de MCE, foram selecionados aqueles casos com Nurick 

pré-operatório 5. Excluídos pacientes que evoluíram para óbito. Realizado estudo retrospectivo 

através de análise de prontuário e questionário de avaliação clínica padronizado da MCE, obtendo-

se dados referentes ao pré e pós-operatório. Os pacientes foram avaliados utilizando-se escalas 

de gradação da MCE de Nurick e JOAm. Resultados. Entre 1996 e 2006 foram tratados 72 

pacientes. Dezenove evoluíram para óbito até a data da última avaliação, sendo apenas 1 

perioperatório (até 30 dias após cirurgia). Oito pacientes se apresentaram com Nurick 5, sendo 

avaliados.  Período médio de seguimento foi 4,53 ± 2,48 anos (0,3 a 7 anos). Média das idades foi 

70,87 ± 6,19 anos (62 a 80 anos). Cinco pacientes (62,5%) obtiveram melhora em ao menos um 

ponto na escala de Nurick, retornando à deambulação. Apenas 1 paciente não melhorou em 

relação à escala JOA. As escalas Nurick e JOA pré e pós-operatórias foram comparadas (teste 

Wilcoxon), obtendo-se significância estatística. Média do Nurick pré-operatório foi 5 (5 a 5) e pós-

operatório foi 3,87 ± 1,24 (2 a 5) (p=0,037). Média do JOA pré-operatório foi 6,37 ± 2,19 (2 a 9) e 

pós-operatório foi 10,37 ± 2,3 (6 a 13) (p=0,0042). Conclusão. A cirurgia melhorou 

significativamente a condição clínica em 62,5% dos pacientes com MCE gravemente acometidos. 
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