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Introdução/Objetivos: 
Os estudos do tratamento conservador no TRM antes da era cirúrgica moderna (a partir da 
utilização do instrumental cirúrgico) mostravam boa evolução neurológica nos pacientes com 
lesão medular incompleta. (FRANKEL). 
Existe controvérsia entre a evolução neurológica dos pacientes com TRM TL e o tempo ideal 
de cirurgia. O objetivo do trabalho é estudar a evolução neurológica dos pacientes com TRM TL 
(tóraco –lombar) em curto período de tempo. 
 
Materiais e Métodos: 
Estudo observacional prospectivo de 62 pacientes internados com TRM TL instáveis, com 
indicação cirúrgica devido à instabilidade mecânica e ou neurológica. Foram avaliados 
pacientes num período de setembro de 2004 a agosto de 2008. Foram avaliados os dados 
antropométricos, as causas, o estado neurológico na admissão e no pré-operatório imediato. A 
classificação utilizada para o TRM TL foi a de Dennis (1981). 

 
 
Resultados: 
A média de idade foi 38,9 anos (15-76 anos). O sexo masculino foi predominante, numa 
relação de 2:1. O nível fraturado mais acometido foi a de L1 (47%). A fratura mais comum foi a 
explosão tipo A de Dennis. A maioria dos pacientes teve nível neurológico de L1 em L1 (45%). 
A causa principal foi a queda de altura, seguida de acidente automobilístico. Houve na 
admissão: ASIA E: 68%, D: 11%, C: 6%, B: 5% e A: 11%. Houve melhora da média dos indicies 
sensitivo e motor dos pacientes com déficit parcial. Dos 14 pacientes com déficit parcial, 35,8% 
apresentaram melhora neurológica até o pré-operatório imediato. O tempo médio do trauma 
para cirurgia foi de 25 dias. Nenhum paciente com déficit total recuperou a função. Apenas 1 
paciente com déficit parcial piorou. Dos pacientes que apresentaram lesão completa, 4 eram 
fraturas luxações e 1 era explosão. Não houve administração de corticóide. 

 
Conclusões: 
1) Houve melhora neurológica em 5 com déficit parcial. 2) nenhum paciente apresentou piora 
neurológica. 3) A espera para o tratamento cirúrgico não piorou o prognóstico neurológico dos 
pacientes.  
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