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“A única coisa que importa 
é colocar em prática, 
com sinceridade e seriedade, 
aquilo em que se acredita.”

Dalai-Lama



Mielopatia Mielopatia EspondilEspondilóóticatica

DiagnDiagnóósticostico AvaliaAvaliaçção Clão Clíínicanica
Exame NeurolExame Neurolóógicogico
Exames Complementares Exames Complementares 

de imagemde imagem
neurofisiolneurofisiolóógiocosgiocos
LCRLCR

TratamentoTratamento ClClííniconico

CirCirúúrgico  rgico  posteriorposterior
anteanteriorrior



DiagnDiagnóósticostico
Queixa ClQueixa Clíínicanica

Dificuldade para caminharDificuldade para caminhar
devido devido àà espasticidadeespasticidade

ParestesiasParestesias nas mãos  nas mãos  
dificuldade para realizar movimentos finosdificuldade para realizar movimentos finos



Mielopatia Mielopatia EspondilEspondilóóticatica

SindromeSindrome radicularradicular
SindromeSindrome MedularMedular
EspasticidadeEspasticidade (Hoffman, (Hoffman, BabinskiBabinski))
Dificuldade de realizar movimentos Dificuldade de realizar movimentos 
delicadosdelicados
ParestesiasParestesias
Urgência urinUrgência urináária e impotência sexual ria e impotência sexual 
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Mielopatia Mielopatia EspondilEspondilóóticatica

LESS/TURNER (1963) ClassificaLESS/TURNER (1963) Classificaçção clão clíínica:nica:

Leve:Leve: acometimento dos MMSS. Não impede atividades acometimento dos MMSS. Não impede atividades 

cotidianas. Sem alteracotidianas. Sem alteraçção MMII e esfão MMII e esfííncteres;ncteres;

Moderada:Moderada: dificuldade a marcha e equildificuldade a marcha e equilííbrio. Piora motora brio. Piora motora 

nos MMSS, dificulta as atividades dinos MMSS, dificulta as atividades diáárias;rias;

Grave:Grave: necessita de necessita de óórtesesrteses ou auxou auxíílio para deambular. lio para deambular. 

Confinado ao leito ou cadeira de rodas. Confinado ao leito ou cadeira de rodas. 

Avaliação Clínica



Avaliação Clínica

NURICK (1972) ClassificaNURICK (1972) Classificaçção clão clíínica:nica:
1o. Grau:1o. Grau: sem dificuldade a deambulasem dificuldade a deambulaçção;ão;
2o. Grau:2o. Grau: Dificuldade leve a deambulaDificuldade leve a deambulaçção sem ão sem 
impedir atividades cotidianas e trabalho;impedir atividades cotidianas e trabalho;
3o. Grau:3o. Grau: dificuldade a deambuladificuldade a deambulaçção a as atividades ão a as atividades 
didiáárias com as mãos. Não necessita auxrias com as mãos. Não necessita auxíílio de lio de orteseortese;;
4o. Grau:4o. Grau: deambuladeambulaçção assistida (ão assistida (orteseortese););
5o. Grau:5o. Grau: incapacidade a deambulaincapacidade a deambulaçção. Restrito ao ão. Restrito ao 
leito ou cadeira de rodas.leito ou cadeira de rodas.



Avaliação Clínica JOA
FunFunçção motora no membro superiorão motora no membro superior

ImpossImpossíível comer com uma vel comer com uma collhercollher ou abotoar uma camisa                               0ou abotoar uma camisa                               0
PossPossíível comer com uma colher, mas impossvel comer com uma colher, mas impossíível abotoar uma camisa             1vel abotoar uma camisa             1
PossPossíível abotoar camisa, mas com grande dificuldade                  vel abotoar camisa, mas com grande dificuldade                  22
PossPossíível abotoar camisa, mas com dificuldade                         vel abotoar camisa, mas com dificuldade                         33
Normal                                                          Normal                                                          44

FunFunçção motora no membro inferiorão motora no membro inferior
ImpossImpossíível  deambular                                                  vel  deambular                                                  0 0 
Necessita bengala ou auxNecessita bengala ou auxíílio em solo plano                                               lio em solo plano                                               11
Necessita auxNecessita auxíílio em escadas                                                  lio em escadas                                                  22
Anda sem auxAnda sem auxíílio, mas lentamente                                             lio, mas lentamente                                             33
Normal                                                          Normal                                                          44

FunFunçção sensitivaão sensitiva
Membro superiorMembro superior
DistDistúúrbio sensitivo aparente                                         rbio sensitivo aparente                                         00
DistDistúúrbio sensitivo mrbio sensitivo míínimo                                                            nimo                                                            11
Normal                                                          Normal                                                          22
Membro inferiorMembro inferior
DistDistúúrbio sensitivo aparente                                         rbio sensitivo aparente                                         00
DistDistúúrbio sensitivo mrbio sensitivo míínimo                                                            nimo                                                            11
Normal                                                          Normal                                                          22
TroncoTronco
DistDistúúrbio sensitivo aparente                                         rbio sensitivo aparente                                         0 0 
DistDistúúrbio sensitivo mrbio sensitivo míínimo                                                            nimo                                                            11
Normal                                                          Normal                                                          22

FunFunçção vesicalão vesical
RetenRetençção urinão urináária ou incontinência                                            ria ou incontinência                                            00
SensaSensaçção de retenão de retençção ão e/oue/ou ““vazamentovazamento”” e/oue/ou perda de pequeno fluxo      1perda de pequeno fluxo      1
RetenRetençção urinão urináária ria e/oue/ou polacipolaciúúria                                                             ria                                                             22
Normal                                                          Normal                                                          33



Avaliação Clínica    JOA

FunFunçção motora no membro superiorão motora no membro superior

ImpossImpossíível comer com uma colher ou abotoar uma camisa                  vel comer com uma colher ou abotoar uma camisa                  00
PossPossíível comer com uma colher, mas impossvel comer com uma colher, mas impossíível abotoar uma camisa  1vel abotoar uma camisa  1
PossPossíível abotoar a camisa, mas com grande dificuldade                vel abotoar a camisa, mas com grande dificuldade                22
PossPossíível abotoar a camisa, mas com dificuldade                       vel abotoar a camisa, mas com dificuldade                       33
Normal                                                          Normal                                                          44



Avaliação Clínica    JOA

FunFunçção motora no membro inferiorão motora no membro inferior

ImpossImpossíível  deambular                                          0 vel  deambular                                          0 
Necessita bengala ou auxNecessita bengala ou auxíílio em solo plano        1lio em solo plano        1
Necessita auxNecessita auxíílio em escadas                               2lio em escadas                               2
Anda sem auxAnda sem auxíílio, mas lentamente                      3lio, mas lentamente                      3
Normal                                                          Normal                                                          44



Avaliação Clínica    JOA

FunFunçção sensitivaão sensitiva
Membro superiorMembro superior
Anestesia                                              0Anestesia                                              0
HipoestesiaHipoestesia 11
Normal                                                   2Normal                                                   2

Membro inferiorMembro inferior
Anestesia                                               0Anestesia                                               0
HipoestesiaHipoestesia 11
Normal                                                    2Normal                                                    2

TroncoTronco
Anestesia                                               0 Anestesia                                               0 
HipoestesiaHipoestesia 11
Normal                                                    2Normal                                                    2



Avaliação Clínica    JOA

FunFunçção vesicalão vesical

RetenRetençção urinão urináária ou incontinência           0ria ou incontinência           0
SensaSensaçção de retenão de retençção ão e/oue/ou ““vazamentovazamento”” e/oue/ou perda perda 

de pequeno fluxo                                      1de pequeno fluxo                                      1
Perda urinPerda urináária ria e/oue/ou polacipolaciúúria                   2                        ria                   2                        

NormalNormal 33



Avaliação Clínica

AvaliaAvaliaçção clão clíínica funcional (JOA):nica funcional (JOA):

PontuaPontuaçção normal: 17 pontos;ão normal: 17 pontos;

PontuaPontuaçção em mielopatias: 8 a 12 pontos;ão em mielopatias: 8 a 12 pontos;
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MielopatiaMielopatia EspondilEspondilóóticatica CervicalCervical

DiagnDiagnóósticostico AvaliaAvaliaççãoClãoClíínicanica

ESCALA DO JOAESCALA DO JOA



Exames Complementares

  De ImagemDe Imagem Ressonância MagnRessonância Magnééticatica
  Radiografia SimplesRadiografia Simples
  Tomografia ComputadorizadaTomografia Computadorizada
  TomomielografiaTomomielografia

NeurofisiolNeurofisiolóógicosgicos EletromiografiaEletromiografia
  Potencial Evocado SSPotencial Evocado SS

  Exame de Exame de LiquorLiquor



DiagnDiagnóóstico stico 
Exames de ImagemExames de Imagem

Ressonância MagnRessonância Magnééticatica



Exames de Imagem
Radiografia SimplesRadiografia Simples
FrenteFrente
perfil dinâmicoperfil dinâmico
obliquasobliquas



Exames de Imagem
Tomografia ComputadorizadaTomografia Computadorizada



Exames de Imagem

TomomielografiaTomomielografia

Impossibilidade de se Impossibilidade de se 
fazer a RMfazer a RM

Casos jCasos jáá operadosoperados



Avaliação clínica
ESCALA DE JOA

Exames de Imagem
Ressonância Magnética
Radiografia simples dinâmica

Tomografia
Tomomielografia

Diagnóstico



DiagnDiagnóósticos Diferenciaissticos Diferenciais

Neoplasias Neoplasias MetastMetastááticasticas
Tumores Tumores IntraduraisIntradurais

IntramedularesIntramedulares

Patologias da transiPatologias da transiçção ão occipitooccipito--cervicalcervical

Esclerose Lateral AmiotrEsclerose Lateral Amiotróóficafica
ParkinsonParkinson

MielopatiaMielopatia TropicalTropical
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MielopatiaMielopatia EspondilEspondilóóticatica

TratamentoTratamento ClClííniconico

CirCirúúrgico  rgico  posteriorposterior
anterioranterior



HistHistóória Naturalria Natural

ClarkeClarke, , RobinsonRobinson PK: Cervical PK: Cervical myelopathymyelopathy: : ComplicationComplication of cervical of cervical 
spondylosisspondylosis, , BrainBrain 79:483, 195679:483, 1956
GregoriusGregorius FK, FK, EstrinEstrin T, T, CrandallCrandall PH,: PH,: CervicalspondyloticCervicalspondylotic radiculopathyradiculopathy andand
myelopathymyelopathy: A : A longlong--termterm followfollow--up up studystudy. . ArchArch neurolneurol 33:618, 1976 33:618, 1976 

OBSERVAOBSERVAÇÇÃO DE 120 PACIENTESÃO DE 120 PACIENTES

REMISSÃO COMPLETA NÃO FOI OBSERVADA/ REGRESSÃO EM 2    REMISSÃO COMPLETA NÃO FOI OBSERVADA/ REGRESSÃO EM 2    
PACIENTESPACIENTES

75% 75% -- EVOLUEVOLUÇÇÃO EM SURTOS COM PROGRESSÃO LENTAÃO EM SURTOS COM PROGRESSÃO LENTA

20% 20% -- ESTESTÁÁVEIS,COM PROGRESSÃO LENTA, NÃO EM SURTOSVEIS,COM PROGRESSÃO LENTA, NÃO EM SURTOS

05% 05% -- PROGRESSÃO RPROGRESSÃO RÁÁPIDA COM DETERIORAPIDA COM DETERIORAÇÇÃO NEUROLÃO NEUROLÓÓGICA GICA 
ACENTUADAACENTUADA



HistHistóória Natural ria Natural 

Maioria dos casos: instalaMaioria dos casos: instalaçção progressiva do quadro ão progressiva do quadro 
clclíínico nos 12 meses. Prnico nos 12 meses. Próóximos 12 meses + lenta. ximos 12 meses + lenta. 
Estabilidade apEstabilidade apóós esse tempo (LESS/TURNER 1963);s esse tempo (LESS/TURNER 1963);
Pior prognPior prognóóstico: na 1a. avaliastico: na 1a. avaliaçção, hão, háá sinais neurolsinais neurolóógicos gicos 
severos. Segundo fator da piora severos. Segundo fator da piora prognprognóósticastica éé o estado o estado 
da gravidade da doenda gravidade da doençça em relaa em relaçção a idade do paciente ão a idade do paciente 
–– implicaimplicaçções vasculares (IRVINE 1965).ões vasculares (IRVINE 1965).
Piora da espondilose (imagem): sem relaPiora da espondilose (imagem): sem relaçção direta com ão direta com 
piora clpiora clíínica. Prognnica. Prognóóstico cirstico cirúúrgico estrgico estáá diretamente diretamente 
ligado com grau de comprometimento neurolligado com grau de comprometimento neurolóógico e gico e 
idade (NURICK 1972). idade (NURICK 1972). 



TRATAMENTO CIRTRATAMENTO CIRÚÚRGICO X CLRGICO X CLÍÍNICONICO

NURICK (1970)NURICK (1970)

n. pacientes     acesso       melhora     piora     inalteradon. pacientes     acesso       melhora     piora     inalterado
123              anterior       55%          4%       41%123              anterior       55%          4%       41%
474              posterior      56%         19%      25%474              posterior      56%         19%      25%

104              conservador  40%         24%104              conservador  40%         24% 36%36%



TRATAMENTO CIRTRATAMENTO CIRÚÚRGICO X CLRGICO X CLÍÍNICONICO

FOUYAS E COL. (COCKRANE REVIEW FOUYAS E COL. (COCKRANE REVIEW 
SPINE 2002)SPINE 2002)

Em estudo Em estudo randomizadorandomizado de 49 pacientes com de 49 pacientes com 
mielopatiamielopatia cervical degenerativa (2 anos) não cervical degenerativa (2 anos) não 
encontraram efeito significativo na melhora encontraram efeito significativo na melhora 
clclíínica do paciente em comparanica do paciente em comparaçção com o ão com o 
tratamento conservador.tratamento conservador.



TRATAMENTO CIRTRATAMENTO CIRÚÚRGICO X CLRGICO X CLÍÍNICONICO

  Os maus resultados estão associados com:Os maus resultados estão associados com:
  11-- àà gravidade do quadro neurolgravidade do quadro neurolóógicogico
  22-- tempo de evolutempo de evoluçção dos sintomasão dos sintomas
  33-- sindromesindrome de lesão medular centralde lesão medular central
  Dados que reforDados que reforççam a indicaam a indicaçção ão 

precoce do tratamento precoce do tratamento cirurgicocirurgico



Diagnóstico

Avaliação clínica
ESCALA DE JOA

Exames de Imagem
Ressonância Magnética
Radiografia simples dinâmica

Tomografia
Tomomielografia

Tratamento
CirCirúúrgicorgico

ConservadorConservador



TRATAMENTO CIRTRATAMENTO CIRÚÚRGICORGICO

Confirmado comprometimento medular       Confirmado comprometimento medular       
CIRURGIA   =  DESCOMPRESSÃOCIRURGIA   =  DESCOMPRESSÃO

Via PosteriorVia Posterior LaminectomiaLaminectomia
  LaminoplastiaLaminoplastia

Via AnteriorVia Anterior DiscectomiaDiscectomia
  CorpectomiaCorpectomia



Referências para escolha da 
melhor via

 1- Persistência ou não da lordose cervical
 2- Presença de instabilidade
 3- Compressão medular é

predominantemente  posterior ou    
anterior

 4- Quantos níveis requerem descompressão
 5- Calcificação do lig. long. Posterior
 6- Dor axial



Referências para escolha da 
melhor via

Persistência ou não da Persistência ou não da 
lordose cervicallordose cervical



Referências para escolha da 
melhor via

PresenPresençça de a de 
instabilidadeinstabilidade



Referências para escolha da 
melhor via

Compressão Compressão 
medular medular 
predominantemente predominantemente 
anterior ou posterioranterior ou posterior



Referências para escolha da 
melhor via

Quantos nQuantos nííveis veis 
requerem requerem 
descompressãodescompressão



Referências para escolha da 
melhor via

Calcificação do
Ligamento

Longitudinal
Posterior



Controversias na Via Anterior

1-Discectomia ou corpectomia
2-Utilização de Enxertos Ósseos
3-Utilização de Próteses e  
Placas
4-Retirada do Ligamento Long. 
Post.







Controversias na Via Posterior

LaminectomiaLaminectomia

LaminoplastiaLaminoplastia



Tratamento Cirúgico

Escolha da via de acessoEscolha da via de acesso

Perda da lordose cervical
Presença de instabilidade
Compressão medular é predominantemente anterior
Calcificação do lig. long. Posterior
Dor axial

VIA ANTERIORVIA ANTERIOR

Persistência da lordose cervical
Sem instabilidade
Compressão medular é predominantemente  posterior
Vários níveis requerem descompressão
Canal cervical estreito

VIA POSTERIORVIA POSTERIOR
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UM GRANDE DESAFIOUM GRANDE DESAFIO


