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Introdução/Objetivos: 
O Trauma Raquimedular (TRM) é uma importante causa de morbidade mundial, refletindo em 
altos custos, relacionados tanto ao tratamento destes pacientes, quanto à sua reabilitação.. 
Para estudar as características das vítimas deste agravo em nosso meio, buscou-se, através 
da revisão da literatura, caracterizar os diversos fatores epidemiológicos e sociais ligados a 
este trauma, além de dados relacionados ao tratamento e prognóstico dos mesmos. Estes 
dados foram comparados com a experiência obtida no nosso serviço, que centraliza os 
atendimentos de traumatismo raquimedular de uma significativa área periférica ao município de 
São Paulo (Francisco Morato, Mairiporã, Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato e 
Caieiras).  
Nosso estudo objetivou comparar o perfil socioeconômico dos pacientes, as causas de 
acidente mais comuns, as vias de acesso cirúrgico mais utilizadas, a evolução do paciente 
após a cirurgia as condições gerais no momento da alta de nosso serviço com a literatura 
médica. 
 
Materiais e Métodos: 
Realizou-se uma análise retrospectiva dos prontuários de todos os pacientes operados com o 
diagnóstico de TRM do serviço até dezembro de 2008. Estes dados foram comparados com os 
dados obtidos na literatura, relativos a serviços médicos de: Jundiaí, Santo André, e de dois 
grandes hospitais do município de São Paulo.   
 
 
Resultados: 
A comparação demonstrou prevalência do sexo masculino, principalmente em faixa etária 
menor de 40 anos. Globalmente, as quedas predominam como fator desencadeante de lesão, 
seguidas por acidente automobilístico. Em relação aos pacientes do serviço, observou-se um 
predomínio de lesões cervicais (36,2%). Do total de cirurgias neste serviço, 66,7% foram por 
via posterior e a maior parte dos pacientes (60,9%) não teve intercorrências pós-operatórias.   
 
 
Conclusões: 
O trauma raquimedular é uma importante causa de morbidade, sobretudo em faixa etária 
produtiva, resultando em altos custos sociais. O conhecimento das características relacionadas 
ao trauma raquimedular permite criar intervenções racionalizadas de caráter preventivo, com 
grande impacto potencial. 
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