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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
O trauma medular é uma condição que repercute 
econômica, emocional e na capacidade funcional, que 
possui maior impacto em indivíduos produtivos, o que é a 
maioria dos casos(3)(4). Além disso, indivíduos com lesão 
medular, pela sua condição, apresentam maior risco de 
doenças cardiovasculares e alterações osteo-metabólicas, 
que podem comprometer ainda mais sua qualidade e 
expectativa de vida(5)(6).
A osteoporose é uma dessas alterações, explicada pela 
teoria de desuso simples: a remoção aguda da carga 
mecânica sobre os ossos pela perda da função motora e 
tensão sobre os ossos promovem um déficit de 
remodelação óssea frente à reabsorção óssea, promovida 

pelos osteoclastos, que tiveram, nessa situação, sua 

inibição reprimida. Nessas condições o osso se encontra 
mais frágil, menos tolerante a compressão e torção, com 
maiores chances de fraturas(5)(7)(11)(12). 
Já a espondilose é uma doença degenerativa da coluna 
vertebral, acometendo principalmente as porções de 
maior mobilidade (cervical e lombar), resultando em 
radiculopatia e mielopatia(13)(14) , tendo como sintomas 
mais comuns alterações de marcha e perda sensitiva em 
mãos, podendo evoluir em casos mais graves para perda 
motora e sensitiva de MMSS e MMII(15).
Pouco se conhece quando a prevalência dessas condições 
em indivíduos paraplégicos, que podem apresentar 
propensão maior e mais precoce à espondilose cervical, 
pela posição cifótica por enfraquecimento dos músculos 
abdominais devido aos longos períodos em cadeira de 
rodas(20) e pelo próprio movimento de propulsão manual 
da cadeira de rodas, expondo a cervical a movimentos 
repetitivos e postura desgastante. Ou ainda, a 
predisposição já conhecida à osteoporose nesses 
indivíduos levar à degeneração cervical, sendo assim 
fundamental a importância de identificar a prevalência e 
se possível a etiologia da espondilose cervical nos 
paraplégicos.

METODOLOGIA
Para execução do projeto, no primeiro mês iniciamos a 
seleção dos pacientes. Foram selecionados 14 pacientes 
(11 homens (79%) e 3 mulheres (21%), média de idade de 
39.6 anos (24 a 58 anos)) paraplégicos do Laboratório do
Aparelho Locomotor e Reabilitação do Lesado Medular do 
DOT (Departamento de Ortopedia e Traumatologia) do 
HC-UNICAMP. Após essa etapa, nos 4 meses 
subseqüentes, realizamos as radiografias da coluna 
cervical em posição neutra, extensão e flexão e, para 
avaliar a presença de espondilose cervical utilizamos o 
índice de Torg/Pavlov. 

Dentre 14 pacientes, 13 (92,8%) apresentavam
algum grau de estenose cervical em alguma vértebra
nas três posições estudadas, sendo que em 9 deles
(64,2%) havia comprometimento em todas as
vértebras estudadas. ECA foi encontrada em 13,7%
(23/168) e ECR em 71,8% (112/156). Dentre as ECA,
C3 foi o nível mais freqüente com 43,4% (10/23) e
dentre as ECR, todas as demais vértebras tiveram
representação semelhante.
Analisando as DMO, verificamos que todos os
pacientes possuem algum comprometimento ósseo,
sendo que 9 pacientes (64,3%) o possuem a nível de
osteoporose.

VALORES DE DMO DOS PACIENTES ESTUDADOS
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O Índice de Torg/Pavlov (ITP) - obtido através da 
relação entre a distância da superfície posterior do 
corpo vertebral e o ponto mais próximo à linha 
laminar correspondente, dividido pelo diâmetro 
sagital do corpo vertebral - é o método mais simples 
para avaliação de estenose cervical (EC). ITPs
menores ou iguais a 0.8 e entre 0.9 e 1.2 traduzem 
respectivamente EC absoluta (ECA) e relativa (ECR) e, 
consequentemente, maior predisposição a 
alterações neurológicas nos membros superiores. As 
medidas foram realizadas nas vértebras de C3 a C6 
em todos os pacientes nas três posições das 
radiografias citadas. O ITP foi calculado com um 
programa gratuito (Surgimap Spine, v.1.2.1.48) e os 
resultados foram comparados com dados da 
literatura. Para avaliar a presença de 
osteoporose/osteopenia nos pacientes foram 
analisadas as densitometrias mineral óssea (DMO) 
em 9 pacientes, sendo a presença de osteoporose 
definida como um resultado de desvio-padrão (DP) 
menor ou igual a -2, enquanto valores entre 0 e -2,0 
determinam a presença de osteopenia.

RESULTADOS
Foram avaliados 56 níveis cervicais, em três posições
(neutro, extensão e flexão) de 11 homens (79%) e 3
mulheres (21%), média de idade de 39.6 anos (24 a
58 anos), totalizando 168 medidas.

Imagens de radiografias em 
posições neutra, extensão e 
flexão, com medidas do ITP.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Indivíduos paraplégicos podem 
apresentar EC precocemente e em 
níveis mais proximais comparados com 
indivíduos sem lesão medular nos 
quais há maior prevalência de EC 
(acima dos 55 anos e nos níveis C5 e 
C6), o que pode determinar um maior 
prejuízo motor e sensitivo aos 
indivíduos com lesão medular. Na 
busca por fatores adicionais de risco à 
EC, analisamos as DMO dos pacientes, 
mais para efeito descritivo, pois não se 
pode comprovar, de fato, a associação 
da osteoporose com a espondilose 
cervical sem avaliarmos localmente as 
vértebras cervicais, o que não foi 
possível com as DMO, sendo a 
associação merecedora de mais 
estudos.
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