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Objetivos : estudar as complicações clínicas apresentadas por pacientes 
vítimas de trauma raquimedular cervical (TRMc). Material e Métodos : 
Foram estudados, prospectivamente, pacientes vítimas de trauma 
raquimedular cervical grave na região norte da cidade de São Paulo, entre 
1997 e 2006. Os dados foram extraídos de banco de dados padrão para o 
paciente vítima de trauma. Resultados : Entre janeiro de 1997 e dezembro 
de 2006, 217 pacientes foram estudados prospectivamente. A média de 
incidências anuais foi de 21,7 e a média de incidências mensais foi de 1,74. 
A faixa etária mais acometida foi entre 20 e 40 anos (52,6%). A relação 
homens/mulheres foi de 7,6:1. Os traumas O-C1-C2 corresponderam a 
18,8% dos casos e em 81,2% a lesão ocorreu na coluna cervical subaxial 
(C3-C7). A maioria dos déficits neurológicos foi observada em pacientes 
com trauma subaxial. Cerca de 45% dos pacientes apresentou algum tipo 
de complicação clínica. A pneumonia foi a principal complicação 
representando cerca de 30,2% das complicações documentadas. Outros 
tipos de complicação relatadas são as úlceras de pressão, infecção do trato 
urinário, trombose venosa profunda/tromboembolismo pulmonar, infecção 
de ferida operatória, insuficiência renal aguda e hematêmese. Cerca de 
7,5% dos pacientes apresentavam traumas associados, sendo que o trauma 
cranioencefálico (TCE) representou 62,5% destes. Dos 217 pacientes com 
TRMc, 4,7% apresentavam TCE com alguma lesão identificada como 
hematoma subdural agudo, hematoma extradural, contusão cerebral e lesão 
axonal difusa. O traumatismo facial esteve presente em 50% dos traumas 
associados. Os pacientes que se apresentaram sem força funcional (ASIA A 
ou B) tiveram risco relativo 2.2 vezes maior de evoluir com algum tipo de 
complicação (p<0,0001). Conclusões : Aproximadamente 45% dos 
pacientes com TRMc grave apresentaram complicações clínicas. A principal 
complicação clínica infecciosa foi a pneumonia. O TCE esteve associado 
em cerca de 7,5% dos casos. Aqueles pacientes acamados sem força 
funcional (ASIA A ou B) apresentam maior risco de evoluir com algum tipo 
de complicação clínica. 
 


