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Introdução/Objetivos: 
O Hospital estudado localiza-se no município de Francisco Morato, na região periférica da cidade de São 
Paulo, e é referência regional no atendimento de trauma raquimedular. Sua área de abrangência engloba os 
municípios de Mairiporã, Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras. 
 Este estudo objetiva estudar o perfil epidemiológico dos pacientes deste serviço vítimas de  trauma 
raquimedular (TRM), visando localizar as áreas de maior incidência destes traumas, suas causas, possíveis 
fatores de risco, possibilitando assim, a elaboração de ações preventivas direcionadas às populações dos 
locais de maior incidência. Também se estudou a abordagem cirúrgica e o prognóstico destes pacientes, 
visando melhor conhecimento da evolução dos mesmos. 
 
 
Materiais e Métodos: 
Elaborou-se um protocolo para o levantamento dos dados de pacientes com TRM, que foi aplicado para o 
levantamento dos dados de 69 pacientes submetidos à cirurgia, no serviço, por TRM no período de maio de 
2005 a dezembro de 2008. A seguir, estes dados foram tabulados e analisados. 
 
 
Resultados: 
Neste estudo, registrou-se uma maior prevalência do sexo masculino (72,5%), com idade entre 30 e 40 
anos (29%). Observou-se também que 34,8% dos TRM foram causados por queda de laje. Além disso, 56,6 
% dos pacientes chegaram ao hospital com índice E da escala ASIA, e a predominância foi de lesões 
cervicais (36,2%). A via de acesso mais utilizada foi a posterior (66,7%) e a maior parte dos pacientes não 
sofreu intercorrências pós-operatórias. Na alta, o “Glasgow Outcome Scale” de 5 foi observado em 71% dos 
casos. 
 
 
Conclusões: 
O TRM é uma importante patologia traumática, sendo que a queda de laje é responsável por significativa 
porcentagem das causas e o município de Francisco Morato concentra a maioria dos casos. Portanto, a 
identificação destes dados permite a criação de intervenções racionalizadas com caráter preventivo de 
grande impacto. 
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