Espondilose - Diagnostico e tratamento
Espondilose é o termo geral utilizado para defi nir alterações degenerativas inespecíficas da coluna
vertebral. Estas alterações são mais comuns nas porções relativamente móveis, como as regiões cervical
e lombar, e menos frequentes nas porções relativamente rígidas, como a região dorsal. Suas causas
ainda não estão bem estabelecidas, mas idade é o principal fator de risco. As alterações degenerativas
ocorrem no disco vertebral, nas articulações zigoapofisárias e uncovertebrais e nos corpos vertebrais.
Gradualmente, ocorrem neoformações ósseas nestas áreas, chamadas osteófitos, os quais podem
resultar em estreitamento do forâmen neural, causando compressão das raízes nervosas e consequente
radiculopatia. Tais alterações ao longo da margem dos corpos vertebrais e do ligamento longitudinal
posterior podem causar compressão da medula espinhal (mielopatia).
A doença degenerativa cervical é muito freqüente e sua prevalência aumenta com a idade. Quase
metade da população apresenta cervicalgia em algum momento da vida. Estudo de base populacional
inglesa mostrou que 25% das mulheres e 20% dos homens em atendimento primário apresentavam dor
cervical recorrente.
Dados de alta prevalência da condição foram confirmados em estudo que, avaliando 10.000 adultos
noruegueses, identificou quadro de dor cervical em 34% deles no ano anterior ao da pesquisa. No Brasil,
dados de prevalência de espondilose não são disponíveis. A dor cervical é a segunda causa mais
frequente de consulta nos serviços primários de saúde do mundo inteiro, ficando apenas atrás da dor
lombar. Aproximadamente 70%-80% da população sofrem de alguma dor incapacitante da coluna ao
longo da vida. Dor lombar é a primeira causa de absenteísmo ao trabalho nos países industrializados,
ficando atrás apenas do resfriado comum. A espondilose pode levar a protrusão discal ou perda da altura
do disco, sobrecarregando outros elementos da coluna e causando radiculopatia ou mielopatia. A idade
média ao diagnóstico é em torno dos 48 anos, e a incidência anual, de cerca de 107 por 100.000 em
homens e de 63 por 100.000 em mulheres. A identificação da doença em seu estágio inicial e o
encaminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado dão à Atenção Básica um caráter
essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos.

Diagnostico
A espondilose cervical é geralmente assintomática. Nos pacientes sintomáticos, o diagnóstico se baseia
no quadro clínico de dor cervical indolente que, na maioria das vezes, se agrava com o início dos
movimentos, mas melhora com a sua continuidade (padrão mecânico). Pode ocorrer dor referida na
região occipital, retro-orbital, temporal, nos ombros ou nos braços. Os sinais clínicos podem revelar dor
pobremente localizada, movimentos limitados dos braços e alterações neurológicas menores.
Os achados neurológicos podem ser evidentes nos 10% da população sintomática em que há
mielorradiculopatia. Quando ocorre herniação do núcleo pulposo do disco intervertebral, os sintomas
podem se desenvolver de forma aguda. Neste caso, parestesias ou formigamentos na distribuição da raiz
nervosa acometem 80% dos pacientes. Mesmo quando a radiculopatia é grave, sua localização clínica é
difícil em razão da extensa sobreposição dos suprimentos nervosos nos dermátomos. Quando os
sintomas são intensos, o diagnóstico diferencial com outras dores cervicais, como lesões mecânicas da
coluna, doenças inflamatórias, doenças metabólicas, infecções e neoplasias, deve ser considerado.
Radiografias da coluna não são necessárias para o diagnóstico, porém, quando realizadas, podem
mostrar perda da lordose natural e outras alterações degenerativas. Entretanto, alterações degenerativas
à radiografia não se correlacionam com sintomatologia clínica, sendo encontradas com grande frequência
em pacientes assintomáticos.
Tratamento
O tratamento da espondilose é sintomático, sendo o paracetamol o fármaco de escolha. O paracetamol é
um analgésico não opioide eficaz no controle da dor. Para pacientes em que o controle dos sintomas com
este fármaco é insatisfatório, a prescrição de anti-inflamatórios não esteróides (AINE) pode ser
adicionada ao esquema analgésico. Os AINE são medicamentos efetivos no controle dos sintomas
dolorosos e têm papel agonista no controle da dor quando ministrados em associação com paracetamol.
Entretanto, os AINE não alteram a história natural das doenças degenerativas ou inflamatórias. Dentre os
efeitos adversos mais comuns, estão os gastrointestinais, como dispepsia e úlcera péptica; e renais,
como retenção hídrica, hipertensão e perda de função renal. Fisioterapia ativa e passiva foi comparada
com fisioterapia ativa e com terapia farmacológica em um estudo, demonstrando-se benefício das três
estratégias para alívio da dor em 6 meses.
A incapacidade melhorou nos três grupos em 3 meses, mas somente no grupo de fisioterapia ativa e
passiva combinadas o efeito foi mantido em 6 meses. De maneira semelhante, a qualidade de vida
melhorou nos 3 grupos em 3 meses, mas somente se manteve no sexto mês nos grupos de fisioterapia.
Inexistem evidências que suportem o uso de sulfassalazina para espondilose. Relaxantes musculares,
antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos e opiáceos são utilizados, porém sem demonstração
inequívoca de benefício na literatura científica. O tempo de tratamento dependerá da resposta clínica e
será estabelecido com base na avaliação dos sintomas do paciente.
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