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A compressão medular maligna é uma emergência oncológica grave e frequente que requer um
imediato reconhecimento e tratamento para alívio da dor e preservação das funções neurológicas.
Os efeitos da compressão medular são demonstrados por alterações sensoriais, motoras e autónomas mínimas até episódios de dor severa ou, em casos mais graves, paralisia completa que afecta
definitivamente a qualidade de vida do doente. A falha no diagnóstico correcto, conjuntamente
com um limitado conhecimento do necessário referenciamento para tratamento imediato, traduz-se numa paralisia completa e, na maioria dos casos, irreversível, já que 90% dos doentes ambulatórios podem permanecer ambulatórios se agirmos prontamente. Sem terapêutica, a compressão
medular maligna é fonte de uma significativa morbilidade e mortalidade, dor severa, paralisia,
incontinência e um decréscimo da qualidade de vida.
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ABSTRACT: Malignant spinal cord compression is a serious and frequent emergency in oncology which
requires prompt diagnosis and treatment for pain relief and preservation of neurological function.
The effects of spinal cord compression are demonstrated by sensory, motor and autonomous minima
changes to episodes of severe pain or, in severe cases, complete paralysis that definitely affects the
quality of life of patients.
Failure in the correct diagnosis in conjunction with a limited knowledge of appropriate referral for
immediate treatment results in a complete paralysis and in most cases irreversible, since 90% of
ambulatory patients may remain ambulatory if we act promptly. Without therapy, the malignant
spinal cord compression is a significant source of morbidity and mortality, severe pain, paralysis,
incontinence and a decreased quality of life.
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Introdução
A compressão medular maligna é a segunda emergência oncológica mais frequente e requer um imediato
reconhecimento e tratamento para alívio da dor e preservação das funções neurológicas.1 Segundo Husband
et al, citado pelo MSCC Sub-group, é a maior causa
de morbilidade nos doentes com cancro.2.“...é uma das
emergências oncológicas mais desafiantes.” 3
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Os efeitos da compressão medular são demonstrados por alterações sensoriais, motoras e autónomas
mínimas até episódios de dor severa ou, em casos mais
graves, paralisia completa que afecta definitivamente
a qualidade de vida do doente.2 No diagnóstico e tratamento da compressão medular deve estar envolvida
toda a equipa multidisciplinar porque enquanto para

