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TRAUMA R RAQUIMEDULAR 

Padronização do exame neurológico (baseado na ASIA) 

1. Introdução 

A medula espinal é uma estrutura cilíndrica, comprida, envolta pelas meninges, que se 

estende do crânio até a borda inferior da primeira vértebra lombar. 

Possui dois espessamentos, cervical e lombar, associados à saída das raízes de nervos 

espinais. 

Os 31 pares de nervos espinais produzem uma segmentação externa. Assim considera-se 

a medula composta por 31 segmentos, cada qual fornece pares de filamentos radiculares 

ventrais e dorsais. 

A segmentação é a base da avaliação neurológica padronizada da medula espinal. 

 

Figura 1. À esquerda, representação esquemática da medula espinal, raízes e nervo 

espinal, constituindo segmentação funcional da medula. À direita, representação 

esquemática de corte transversal do segmento medular, evidenciando a raiz sensitiva, o 

ramo motor e o arco reflexo, base fisiológica do funcionamento medular.  

A medula contém vias aferentes que recebem e conduzem as informações sensitivas, 

vias descendentes que medeiam as funções motoras, fibras autônomas viscerais. A 

origem, trajeto e terminações das vias espinhais ascendentes e descendentes estão entre 

as vias melhores documentadas no sistema nervoso central.  

A transecção completa da medula espinal produz, abaixo do nível de lesão, perda da 

sensibilidade somática, sensação visceral, perda da função motora, tônus muscular, 

atividade reflexa. 

A área da pele inervada por axônios sensitivos de cada raiz nervosa, que corresponde a 

um segmento medular é chamada de dermátomo. 

O conjunto de fibras musculares inervadas por axônios motores de cada raiz nervosa, de 

cada segmento medular, é chamada de miótomo.  
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O segmento medular alterado no trauma e sua alteração neurológica decorrente obtida 

no exame neurológico padronizado definem os níveis da lesão medular.  

Por definição, o nível neurológico é o segmento mais caudal da medula espinal com 

funções sensitiva e motora normais de ambos os lados do corpo. 

O nível sensitivo é definido pelo segmento mais caudal da medula espinal com função 

sensitiva normal de ambos os lados do corpo.   

O nível motor é  definido como o segmento medular mais inferior cujo músculo-chave 

apresenta força grau 3, desde que os músculos-chave representados pelos segmentos 

superiores tenham força normal. 

O nível esquelético ou vertebral é o nível correspondente à maior lesão vertebral no 

exame radiológico. 

Zona de preservação parcial é definida pelos dermátomos e miótomos caudais ao nível 

neurológico que permanecem inervados, ou seja, apresentam alguma preservação da 

função sensitiva ou motora. 

2. Classificações. 

No final da década de 60 surgiram as primeiras comunicações relatando a necessidade 

de estabelecer uma nomenclatura do exame neurológico de pacientes com lesão medular 

espinal. A importância da padronização se deve ao fato de que a apresentação incicial 

do paciente com lesão medular é o fator chave para a triagem, tratamento e prognóstico 

do doente. A padronização da linguagem de avaliação teria a vantagem de aumentar a 

consistência e a reprodutibilidade da avaliação e possibilitaria a documentação, a 

comunicação e a comparação de prognósticos e terapias.   

Várias escalas foram desenvolvida nos últimos cinqüenta anos: Frankel Scale, Lucas 

and Ducker's Neurotrauma Motor Index, Sunnybrook, Botsford, Yale scales, e por 

ultimo a escala da Associação Americana de lesão espinal (ASIA), que se estabeleceu 

como o padrão de avaliação nos últimos anos.  

Todas as classificações se baseiam em avaliação motora e sensitiva e algumas tentam 

associar um índice de independência funcional. A grande diferença entre a maioria está 

no tipo de gradação do estado neurológico e na determinação dos dermátomos e 

miótomos chaves avaliados. 

A primeira escala largamente utilizada foi a de Frankel et AL (1969): 

Frankel Nomenclatura Definição 

A Lesão Completa Lesão completa tanto motora quanto sensitiva 

B Preservação sensitiva apenas Preservação de alguma sensibilidade mas 

associada a paralisia Motora completa 

C Preservação motora não 

funcional 

Preservação de alguma força muscular sem 

uso funcinal 
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D Preservação Motora 

funcional 

Força muscular funcional 

E Recuperado Sem déficits 

Tabela 1: Escala de Frankel et AL. 

A escala da ASIA surgiu em 1984, incorporando a escala de Frankel, classificando a 

lesão entre A e E, definindo 10 pares de músculos chaves a serem avaliados e criando 

um escore (índice) motor,  mas ainda não incorporava índice sensitivo. A escala sofreu 

revisões posteriores (1992 e 2002). Em 1992 a escala incorporou ao escore motor o 

escore sensitivo, produzindo índices motor e sensitivo. Os índices sensitivo e motor são 

a soma numérica dos escores, refletindo o grau de deficiência neurológica associado 

com a lesão medular.  

3. Exame clínico neurológico padronizado (ASIA) 

Avaliação Sensitiva (ASIA): A avaliação sensitiva é feita para dor e tato leve.  

• A dor é avaliada estimulando-se com alfinete delicado e o tato avaliado com 

toque leve com uma bola de algodão.  

• Para a Dor (alfinetada), o resultado é classificado como 2 - normal, 1 – 

prejudicada (não há diferença entre a picada vigorosa e leve) mas existe a 

sensibilidade dolorosa; 0 – sem sensibilidade.  

• Para o tato leve 

 2 – A sensibilidade no corpo e na face são iguais ; 1- Há sensibilidade mas, é 

menor que o tato na face; 0-sem sensibilidade. 

Os leitores são convidados a visitar o guia de exame motor da ASIA: livremente 

disponível na internet em 

Os seguintes dermátomos (e suas referências) foram padronizados: 

• C2 - occipital por trás da orelha  

• C3 – fossa supraclavicular  

• C4- Articulação acrômioclavicular 

 

Figura 2: Dematomos C2,C3,C4. 

• C5 – borda lateral da fossa antecubital  
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• C6 - superfície dorsal da falange proximal do polegar  

• C7 - superfície dorsal da falange proximal do dedo médio  

• C8 - superfície dorsal da falange proximal do dedo mínimo  

 

Figura 3: Dematomos C6,C7,C8. 

 

• T1- Borda medial da fossa antecubital  

• T2-àpice da axila  

 

Figura 4: Dematomos C5,T1,T2. 

 

• T4-Linha médioclavicular, 4° espaço intercostal, linha mamilar 

• T6 - xifóide  

• T10 - umbigo –  

• T12 - linha média do ligamento inguinal  
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Figura 5: Dematomos C3 e T3-T12. 

• L1- ponto médio entr T12 e L2. 

• L2 _ face medial da coxa, no meio de uma linha imaginária entre o ponto médio 

do ligamento inguinal e o Côndilo medial do Fêmur. 

• L3 – Côndilo femural medial, acima do Joelho.  

 

 Figura 6: Dematomos T12 e L1a L3. 

 

 

• L4- maléolo medial  

• L5 - dorso do pé na terceira articulação MTP 

 

Figura7: Dematomos l4 e L5. 

http://www.asia-spinalinjury.org/


WWW.cirurgiadacolunavertebral.com.br 

 

WWW.cirurgiadacolunavertebral.com.br  

Baseado nas informações da www.asia-spinalinjury.org disponíveis na internet.  

 

• S1-Borda lateral do calcanhar  

• S2- Fossa poplítea  

• S3- tuberosidade isquiática 

• S4,5 - região perianal 

 

 

Figura 8: Dermatomos S3,S4 e S5. 

 

• sensações opcionais que podem ser testadas:  

– movimentos articulares [relatada como ausente, diminuída, normal 

(presente em 8\10 articulações testadas)]. 

– sensação de pressão profunda (relatados como presentes ou ausente) 

Nível sensitivo: Definido como o segmento mais caudal da medula espinal com função 

sensitiva normal de ambos os lados do corpo. 

Índice sensitivo: Para cada tipo de sensibilidade (tato superficial e dor) um escore total 

de 56 pontos é produzido (0 a 2 para cada um dos 23 dermátomos definidos). O índice 

sensitivo total é de 112 para cada um dos dois tipos de sensibilidade testados 

padronizadamente (veja abaixo a representação gráfica do índice sensitivo de acordo 

com a ASIA). 

 

Exame motor (ASIA) 

Os leitores são convidados a visitar o guia de exame motor da ASIA: livremente 

disponível na internet em http://www.asia-

spinalinjury.org/publications/Motor_Exam_Guide.pdf  acessado em 2010/01/04. 
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• A força do músculo é graduada em 0-5 (de acordo com o Medical Research Council 

Scale for Muscle Strengh) , 0 - paralisia 1 – movimentos presentes e sem vencer a 

gravidade 2 – Movimento em toda a amplitude com a gravidade eliminada 3 - série 

completa contra a gravidade 4 - contra alguma resistência 5 - contra a resistência total.  

Se um músculo não pode ser testada define-se como NT(Non tested). 

• Os músculos principais são escolhidos porque são inervados por 2 miótomos. Por 

convenção, se o músculo tem pelo menos grau 3, o músculo acima é considerado 

normal. 

 

Miótomos e seus segmentos motores conforme definidos pela ASIA e modo sugerido de 

exame neurológico: 

• C5 (bíceps) - repouse a mão do paciente sobre o abdômen e peça para mover a mão 

para o nariz, para eliminar a gravidade. À seguir solicitar ao paciente para flexionar 

contra a gravidade e manter o movimento.Caso o paciente consiga realizar o 

movimento, apoie o ombro e aplique resistência. 

• C6 (extensor do punho) - pedir ao paciente mover o punho para cima. À seguir 

paciente peça para mover o punho para cima e manter. Após, empurre o punho para 

baixo. 

• C7 (tríceps) - repouse a mão do paciente sobre o abdômen e peça para esticar o braço, 

agora peça ao paciente para dobrar o braço e segurar a mão perto da orelha; Se houver 

movimentação normal, apoie o cotovelo e empurre o braço para baixo, testando contra 

resistência  (não deixe paciente usar ação escapular). 

• C8 - separe o dedo do meio, imobilize a articulação interfalangeana proximail e segure 

a articulação metacarpofalangeana. Peça ao paciente para dobrar o dedo para os lados. 

Agora peça para dobrar para cima e segurá-lo. Agora tentar endireitar o dedo e diga ao 

paciente para resistir a sua ação de resistência. 

• T1 (abdutor digiti minimi) – Segurar a mão do paciente e pedir que ele tente mover o 

dedo mindinho para fora. Sinta a presença de movimentação. Agora peça ao paciente 

para tentar mover o dedo para fora e manter lá. À segir teste a resistência contra a 

resistência, opondo-se á o movimento do V dedo. 

• L2 (iliopsoas) – Com o paciente em decúbito dorsal, dobre a coxa do paciente para a 

barriga. Peça ao paciente para refazer o moviemtno e sinta a movimentação. Levante a 

coxa da cama para evitar a fricção e em posição neutra peça ao paciente para dobrar as 

coxas até 90 graus e segurar lá. Se possível, estabilize a outra coxa e pressione o lado a 

ser testado para avaliar a força contra resistência. 

• L3 (quadríceps) – levante a perna da cama para evitar atrito e em peça ao paciente  

para estender o joelho e segurar lá.Agora tente empurrar o joelho para baixo,e avalie a 

movimentação contra resistência. 

• L4 (dorsiflexores do tornozelo) - pedir ao paciente para pôr o pé em direção ao joelho. 

pedir ao paciente para repetir o  moviemtno e segurar o pé na posição. agora empurre 

para baixo o tornozelo para avaliação do movimento contra resistência. 

• L5 (extensor longo do Hálux) - Peça para o paciente trazer Hálux em direção ao 

joelhoAgora peça que o segure lá, e, em seguida empurre para baixo o dedo do pé, 
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apoiando o tornozelo e testando contra resistência. 

• S1 (flexores plantares) - pedir ao paciente para pressionar o pé em direção ao chão, 

como acelerador. Agora fletir a coxa para o abdome e fletir a perna sobre a coxa para 

descansar o pé sobre a cama. Pedirr ao paciente para levantar o calcanhar para fora da 

cama. Por último pedir ao paciente para pressionar para baixo em sua mão como um 

acelerador. 

 

Figura 9: Exame neurológico dos músculos chave por segmento. Para estudo do exame 

neurológico conforme recomendado pela ASIA, recomenda-se http://www.asia-

spinalinjury.org/publications/Motor_Exam_Guide.pdf  

Nível motor: O segmento medular mais inferior cujo músculo-chave apresenta força 

grau 3, desde que os músculos-chave representados sos segmentos superiores tenham 

força normal. 

Índice Motor: De cada lado do corpo, cada segmento motor recebe escore entre 0 e 5, 

totalizando 50 pontos de cada lado, com índice total de 100 pontos no paciente intacto 

neurológicamente. À medida que o nível motor ascende ou seja, a lesão é mais superior, 

menor o índice motor (Veja  a representação gráfica do exame neurológico segundo a 

ASIA abaixo). 
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 http://www.asia-spinalinjury.org/publications/2006_Classif_worksheet.pdf  

Figura 10: Esquema da padronização do exame neurológico segundo ASIA. 

 

O estado do sistema nervoso autônomo e o controle esfincteriano também foi 

padronizado segundo o esquema abaixo: 
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Figura 11: Diagrama da padronização da avaliação autonômica e do controle do trato 

urinário baixo e função sexual, disponível em : 

 http://www.asia-

spinalinjury.org/publications/Autonomic_Standards_Assessment_Form_FINAL_2009.p

df 

4. Exame do paciente em coma  

O exame neurológico padronizado para o paciente com lesão medular traumática 

depende da avaliação qualitativa e quantitativa da força e da sensibilidade. Desta forma 

a avaliação não pode ser feita completamente em pacientes com estado mental alterado 

ou em coma. 

Por outro lado, alteração do nível de consciência após trauma tem sido considerado fator 

preditor de lesão medular em alta porcentagem dos casos (Domeier et al.) Deste modo, 

todo paciente com trauma significante e alteração da consciência deve ser considerado 

como portando trauma com lesão medular até que se prove em contrário.  

Os seguintes achados são sugestivos de lesão medular no paciente inconsciente: 

• Respiração abdominal 

• Assimetria do reflexo cutâneo abdominal. Este é um reflexo cortical. Portanto a 

assimetria sugere lesão medular. 

• Priapismo 

• Ausência do reflexo cutâneo anal 

• Déficit focal evidenciado por assimetrias de movimentação 
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• Ausência de reflexos de estiramento muscular (ocorre nas lesões medulares agudas 

mas podem estar alterados no coma e nas intoxicações exógenas). 

A coluna cervical de pacientes inconscientes deve ser imobilizada até que: 

Radiografias dinâmicas sob controle fluoroscópico estejam normais ou Ressonância 

Magnética da coluna cervical seja normal apos 48 horas do trauma ou, à critério médico. 

O reflexo bulbocavernoso é um reflexo normal, elicitado pela compressão da glande, 

ocorre contração do esfíncter anal. Tem sido usado como um indicador de lesão 

incompleta mas a sua presença não tem sido considerada como bom prognóstico de 

recuperação. 

Domeier R, Evans R, Swor R, Rivera-Rivera E, Fredriksen S. High-risk criteria for 

performing pre-hospital spinal immobilization in trauma. Ann Emerg Med 25: 141-142, 

1995. 

Coque espinal 

Choque espinal é um tipo de choque que ocorre em traumas medulares maiores. Choque 

espinal implica na perda da função motora somática, sensitiva e autonômica simpática. 

O choque é mais intenso nas lesões completas e menos nas lesões parciais e lombares. 

O componente somático consiste de paralisia motora, flacidez e arrefeflexia dos reflexos 

profundos e superficiais. O Componente sensitivo implica em anestesia para todas as 

modalidades. O componente autonômico causa hipotensão arterial sistêmica, hiperemia 

e hipertermia cutânea da pele e bradicardia por um efeito simpaticolítico da lesão 

medular. 

A grande controvérsia relacionada ao choque espinhal se refere à sua duração. Há uma 

recomendação recente de que se considere o componente motor e sensitivo somáticos 

do choque espinal durando apenas uma hora ou menos e que tenha terminado quando a 

maioria dos pacientes é atendido pelos especialistas, o que se dá entre 1 a 4 horas.Os 

componentes reflexos e os autonômicos podem durar vários dias a meses.  
(Neurosurg Focus 6 (1):Article 8, 1999 Review of clinical trials of neuroprotection in acute spinal cord injury Charles 

H. Tator and Michael G. Fehlings). 
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