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Introdução/Objetivos: 
O objetivo principal foi estudar a dados epidemiológicos de pacientes com trauma medular cervical (TRMC) 
na área norte do município de São Paulo de 1997 a 2006. 
 
 
 
Materiais e Métodos: 
Todos os pacientes com trauma medular cervical grave na região norte do município de São Paulo foram 
estudados. Os dados analisados foram: idade, sexo, a incidência, causas de trauma, o nível do trauma, 
morbidade, mortalidade e complicações. Testes laboratoriais foram realizados para estudar os riscos de 
traumas e complicações. Foi utilizado teste qui-quadrado e ANOVA para análise de dados (nível de 
significância p <0,05). 
 
Resultados: 
217 pacientes foram internados com TRMC. A média da taxa de incidência foi de 21,6 doentes por ano ou 
1,8 pacientes mensalmente. A média de idade foi de 36,75 anos doente. A faixa etária 20-40,  o que 
corresponde a 52,6% do total de pacientes. Os pacientes eram predominantemente do sexo masculino, 191 
(88,01%) pacientes eram do sexo masculino em comparação com apenas 26 (11,99%) pacientes do sexo 
feminino. A proporção de homens para mulheres foi 7.35:1. Lesões na região craniocervical correspondeu a 
19,8% (43) dos casos, lesões na região cervical sub-axial correspondeu a 80,2% (174) dos casos e 
apresentaram com maior lesões neurológicas. Além disso, 40,6% dos pacientes apresentaram 
complicações em outros órgãos e sistemas, com vários pacientes com múltiplas complicações e 31 
(15,02%) pacientes faleceram. Quatro pacientes apresentando-se como Escala American Spinal Injury 
Association (ASIA) Um evoluiu para ASIA C, um paciente que se apresenta como um evoluiu para ÁSIA B, e 
2 pacientes evoluíram para ÁSIA E, durante a hospitalização período. Dois pacientes que haviam sido 
admitidos sem lesão neurológica evoluiu para ASIA C (1 paciente pós-operatório e 1 paciente pós-tração). 
Dois pacientes apresentando inicialmente como ÁSIA E evoluiu para ÁSIA D e outro para o centro de 
cordão síndrome. Em média, os pacientes com lesões incompletas melhoraram um grau na ÁSIA 
classificação durante a hospitalização. 
 
Conclusões: 
Os dados de coluna cervical traumatismos graves observados no atual estudo sugerem muitas diferenças 
nas características descritas, na maioria dos estudos epidemiológicos publicados e aqueles encontrados na 
Zona Norte de São Paulo. Provavelmente, estas diferenças reflectem as zonas urbanas e hábitos culturais e 
comportamentos da população específica para esta área. 
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