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INTRODUÇÃO/OBJETIVOS:  
O 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. O tratamento cirúrgico nestes casos freqüentemente é 
questionado, pois há dúvida se estes pacientes obterão benefício. O objetivo foi avaliar o 
prognóstico pós-operatório dos pacientes mais gravemente acometidos (acamados ou em 
cadeira de rodas – Escala de Nurick 5) por MCE. 
 
MATERIAIS (PACIENTES) E MÉTODOS: 
Dentre os pacientes operados entre 1996 e 2008 no Hospital do Servidor Público Estadual de 
São Paulo com diagnóstico clínico e radiológico de MCE, foram selecionados os casos que 
apresentavam Nurick pré-operatório 5 e excluídos pacientes com co-morbidades que afetavam 
a marcha. Analisamos os dados clínicos e radiológicos pré e pós-operatórios e comparamos as 
características dos casos que melhoraram com os que não melhoraram. 
RESULTADOS: 
Entre 1996 e 2008 foram tratados 55 pacientes com MCE. Nove pacientes se apresentaram 
com Nurick 5, sendo avaliados.  Período médio de seguimento foi 53,44 ± 35,09 meses. Média 
das idades foi 69,77 ± 6,6 anos. Seis pacientes (66,6%) obtiveram melhora funcional, 
retornando à deambulação. Em relação à escala JOA, apenas 1 paciente não melhorou, 
permanecendo com mesma pontuação pré-operatória. As escalas Nurick e JOA pré e pós-
operatórias foram comparadas. Média do Nurick pré-operatório foi 5 (5 a 5) e pós-operatório foi 
4,11 ± 0,92 (p=0,027). Média do JOA pré-operatório foi 6,4 e pós-operatório foi 9,88 ± 2,31 
(p=0,011). 
CONCLUSÕES: 
Dois terços dos pacientes com MCE Nurick 5 melhoraram ao menos um grau na escala Nurick 
após tratamento cirúrgico. A escala JOA foi mais sensível que a escala Nurick em detectar 
alterações do quadro clínico. Maior tempo de doença foi associado a pior prognóstico. 

 
PALAVRAS CHAVES (4-6): 
mielopatia  - espondilose - cervical  
 
 


