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CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI 
Objetivos : estudar fatores epidemiológicos dos pacientes com trauma 
raquimedular cervical grave na região norte (zona norte da cidade de São 
Paulo e região de Franco da Rocha – definida pela Secretaria de Saúde 
como DIR IV). Material e Métodos : Foram estudados, prospectivamente, 
pacientes vítimas de trauma raquimedular cervical grave na região norte, 
entre 1997 e 2006. Os dados epidemiológicos foram extraídos da amostra 
de traumatizados oriunda da área geográfica definida. Os dados 
demográficos foram referentes aqueles padrão de estudos epidemiológicos 
associados à localização de origem do traumatizado, às incidências 
mensais e anuais, causas e conseqüências neurológicas, complicações e 
sobrevida dos traumatizados. Resultados : Entre janeiro de 1997 e 
dezembro de 2006, 217 pacientes foram estudados. A média de incidências 
anuais foi de 21,7 e a média de incidências mensais foi de 1,74. Houve 
diferença significante entre os anos (p<0.05), mas não entre os meses do 
ano. A média das idades foi de 36,75 anos. As principais causas foram as 
quedas (principalmente da laje). 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. Virtualmente todos os 
pacientes apresentando paralisia tiveram complicações cutâneas por ulcera 
de pressão. Cerca de 40,6% dos pacientes tiveram complicações em outros 
órgãos e sistemas. Vários pacientes tiveram múltiplas complicações. Trinta 
e um (14%) entre 217 pacientes evoluíram para o óbito. Quatro pacientes 
em ASIA A evoluíram para ASIA C durante a internação, 01 evoluiu para 
ASIA B e 02 destes para ASIA E. Dois pacientes que deram entrada sem 
alterações neurológicas evoluíram para ASIA C (01 no pós-operatório e 01 
pós-tração). Conclusões : A epidemiologia do trauma cervical grave na 
região estudada diferiu significativamente daquela publicada em outros 
países, principalmente em relação às causas, às incidências e à 
variabilidade sazonal das mesmas. 
 


