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Objetivos: estudar os fatores epidemiológicos dos pacientes com trauma 
raquimedular cervical na zona norte da cidade de São Paulo. Material e 
Métodos: Foram estudados, retrospectivamente, pacientes vítimas de 
trauma raquimedular cervical na zona norte da cidade de São Paulo, entre 
1996 e 2006. O estudo foi baseado em protocolo padronizado do serviço de 
neurocirurgia da Instituição e acesso a prontuários. Resultados: Entre abril 
de 1996 e dezembro de 2006, 224 pacientes foram internados nesta 
instituição hospitalar. A média de incidências anuais, entre os anos de 1997 
e 2006, foi de 21,3, e a média de incidências mensais entre abril de 1996 e 
dezembro de 2006 foi de 1,74/mês. A média das idades dos pacientes foi de 
36,75 anos. A faixa etária mais acometida foi aquela entre 20 e 40 anos 
correspondendo a 52,6% do total. Quanto ao sexo a grande maioria era 
masculina a qual correspondia 87,9% (197) e o sexo feminino 12%(27). A 
relação homens/mulheres foi de 7,3:1. Os traumas O-C1-C2 
corresponderam a 19,1% dos casos (43 pacientes); em 80,5% (181 casos) 
a lesão ocorreu na coluna cervical subaxial. A maioria dos déficits 
neurológicos foi observada em pacientes com trauma subaxial. Virtualmente 
todos os pacientes apresentando paralisia tiveram complicações cutâneas 
por ulcera de pressão. Além disso, 40,6% dos pacientes tiveram 
complicações em outros órgãos e sistemas. Vários pacientes tiveram 
múltiplas complicações. Trinta e três (14,7%) entre 224 pacientes evoluíram 
para o óbito. Sessenta e seis pacientes se apresentaram em ASIA A. Vinte 
nove destes faleceram. Quatro pacientes em ASIA A evoluíram para ASIA C 
durante a internação, 01 evoluiu para ASIA B e 02 destes para ASIA E. Três 
pacientes que deram entrada sem alterações neurológicas evoluíram para 
ASIA C (01 no pós-operatório e 01 pós-tração). Dois pacientes em ASIA E 
tiveram evolução para ASIA D e o outro para síndrome centromedular. Os 
pacientes com lesão incompleta melhoraram durante a internação, em 
media 1 grau na escala da ASIA. Conclusões: houve predominância de 
pacientes adultos jovens do sexo masculino com trauma cervical subaxial 
com déficit completo. 
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