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Introdução. Alterações degenerativas da coluna vertebral iniciam-se a partir da segunda década da vida, porém, 
nem sempre essas alterações levam à manifestações clínicas, fazendo parte do processo natural do desenvolvimento. 
Objetivos. Investigar a presença de achados radiológicos na coluna cervical de uma população de idosos assin-
tomáticos. Método. O presente estudo foi feito em conformidade com as diretrizes e normas regulamentadoras de 
pesquisa envolvendo seres humanos (Res. CNS 466/12) do Conselho Nacional de Saúde, e foi aceita pelo Hospital 
Regional do Baixo Amazonas e Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Pará (UEPA, Campus 
XII, Santarém) sob o parecer nº 647.361. Foram investigados 20 idosos (69.95±4.12 anos) não ativos, normotensos e 
assintomáticos, obtidos por conveniência. Essa amostra foi submetida a um exame de ressonância magnética (RM) do 
segmento cervical da coluna vertebral. A RM foi realizada nas incidências ponderadas em T1 e T2, nos planos sagital, 
transversal e coronal no intervalo de C0-C7. Fez-se um estudo descritivo a partir dos laudos fornecidos por um Médico 
radiologista, observando-se frequência de achados e níveis cervicais mais comumente afetados. Resultados. Todos 
os idosos apresentaram mais de um tipo de alteração concomitante. A desidratação dos discos intervertebrais foi veri-
ficada em 100% dos idosos estudados. A presença de osteófitos marginais foi encontrada em 85% (n=17) da amostra. 
A redução da altura dos discos intervertebrais foi apresentada em 50% (n=10) dos idosos. A taxa de abaulamento 
discal posterior assimétrico, complexos disco-osteofitários protrusos e impressão sobre a face ventral da dura-máter 
foram igualmente observados em 40% dos idosos (n=8). Igualmente ocorreu para artrose interapofisária, estenose de 
forames intervertebrais que foram identificadas em 35% (n=7) da amostra. Protrusão discal e uncoartrose acometeram, 
cada uma, 25% (n=5) dos idosos. Considerando os segmentos em que os achados foram mais frequentes, notou-se 
predominância dos mesmos nos níveis entre C3 e C7, com destaque para os intervalos C5-C6 e C6-C7. A desidratação 
dos discos intervertebrais destacou-se nos intervalos de C5 a C7. A presença de osteófitos marginais foi característica 
nos níveis C4, C5 e C6. A redução da altura dos discos intervertebrais foi predominante nos intervalos C5-C6 e C6-
C7.  Conclusão. A degeneração e a desidratação dos discos intervertebrais da coluna cervical são características 
comuns em idosos. A avaliação clínica do segmento cervical deve ser minuciosa, pois achados em exames de imagens 
sensíveis como a RM podem não estar correlacionados com a queixa na região cervical da população idosa.
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