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RESUMO

ABSTRACT

Introdução: No Brasil, o traumatismo raquimedular (TRM)
destaca-se como um importante problema de saúde, tanto
por causar no individuo incapacidade física como por gerar
altos custos para a economia do país. Objetivo: Avaliar
epidemiologicamente os casos de TRM ocorridos no Vale do
São Francisco. Método: Foram estudados, de forma descritiva
e analítica, com abordagem quantitativa, 53 prontuários dos
pacientes vitimas de TRM admitidos no Hospital de Urgências
e Traumas, entre os meses de julho de 2010 a julho de 2011.
Resultados: A etiologia mais frequente de TRM foram os
acidentes motociclísticos com 33,96%, seguidos por acidentes
automobilísticos com 18,86%. O sexo masculino foi o mais
acometido com 75,47%, e a faixa etária mais comumente
atingida vai dos 21 aos 30 anos com 30,1% e o segmento da
medula mais atingido foi a cervical com 47,17%. Conclusão:
Os acidentes de moto são as causas mais frequentes de
traumatismo raquimedulares no Sub-médio São Francisco.

Introduction: In Brazil, spinal cord injury (SCI) is highlighted
as a major health problem, causing physical disability and
generating high costs for the economy. Objective: To evaluate
epidemiologically cases of SCI occurring in the São Francisco
Valley region. Method: A descriptive and analytical,
quantitative approach to 53 medical records of victims of SCI
patients admitted to the Hospital de Urgências e Traumas,
between the months of July 2010 to July 2011 is reported.
Results: SCI etiology were motorcycle accidents in 33.96%
of cases, followed by car accidents in 18.86%. Male were
involved in 75.47% of cases, the age group most commonly
affected ranges from 21 to 30 years (30.1%) and the spinal
segment most affected was the cervical region (47.17%).
Conclusion: Motorcycle accidents were etiology, more
frequent of spinal cord injury in São Francisco Valley region .
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Introdução
O traumatismo raquimedular (TRM) é um importante problema de saúde, por causar no individuo incapacidade física.
Ocorre com frequência quase quatro vezes maior nos homens
que nas mulheres6.
A lesão medular espinhal é definida como um agravo ao tecido medular que se encontra no interior do canal da coluna
vertebral. As lesões medulares podem ser divididas, de acordo
com a sua etiologia, em lesões congênitas, traumáticas, degenerativas, tumorais, infecciosas, por doenças neurológicas,
por doenças sistêmicas e por doenças vasculares12,18. A lesão
medular ocorre devido à morte dos neurônios da medula espinhal, consequentemente causando a quebra da comunicação
entre os axônios oriundos do cérebro e suas conexões com
neurônios da medula, impedindo assim a comunicação entre o
cérebro e todas as partes do corpo abaixo da lesão10.
Os TRM podem ser divididos em duas categorias : as lesões
primárias e as secundárias. As primarias são provenientes de
agressão ou trauma inicial, em geral , permanentes. Já as lesões secundárias são consequências de lesão com contusão ou
laceração onde as fibras nervosas incham e desintegram-se,
produzindo também hipóxia, lesões hemorrágicas, causando
a destruição da mielina e dos axônios: essas reações são consideradas as principais causas de degeneração raquimedular
no nível da lesão. São consideradas reversíveis em quatro a
seis horas após lesão, por conseguinte, se a medula não sofreu
comprometimento irreparável. Métodos de tratamento precoce são necessários para evitar que o comprometimento parcial
não se torne comprometimento total e permanente22.
É indispensável a atenção especial da equipe médica e de enfermagem através de um tratamento intenso e se necessário
cirúrgico. Vale ressaltar que a fase crítica pode durar de três a
quatro semanas, podendo prolongar-se até três meses8.
O TRM representa a etiologia mais frequente de acometimento da medula espinhal na população adulta. Dados epidemiológicos mostram que a lesão envolve preferencialmente o sexo
masculino, com idade entre 15 a 40 anos, comprometendo o
indivíduo em sua fase produtiva de vida19.
O TRM constitui fatalidade de grande proporção ao ser humano, pois, além do problema físico, acarreta perda da independência em vários aspectos e comprometimento da autoestima11. Portanto, a lesão medular por apresentar uma disfunção
neurológica repercute na qualidade de vida e no potencial funcional do indivíduo, além de ser causa frequente de mortalida-

de. O nível de incapacidade individual é variável e demanda
mudanças radicais no estilo de vida, além de provocar custos
financeiros elevados para a sociedade19.
A atenção dada às fraturas da coluna vertebral no Brasil tem
aumentado nos últimos anos, principalmente devido ao aumento da violência urbana, aos acidentes de trânsito e às lesões por arma de fogo. Quedas de altura e mergulho em água
rasa também são causas importantes13,20,8.
O conhecimento sobre dados epidemiológicos referentes à
doença é fundamental para se propor medidas de prevenção
e concentrar recursos técnicos e humanos em serviços de referências ao atendimento e tratamento desses pacientes16.
A relevância deste estudo está vinculada ao fato de que a identificação e o tratamento de pacientes com TRM, assim como
o conhecimento das características da população atendida, são
de extrema importância aos elementos que favorecem o prognóstico destes pacientes, e até mesmo proporciona um conhecimento real da situação para que os gestores da região do Vale
do São Francisco tomem medidas voltadas para um público
conhecidamente mais vulnerável.
Diante dos dados apresentados, sentiu-se a necessidade de desenvolver uma pesquisa sobre sua epidemiologia, uma vez que o TRM
é um problema de grande impacto, social e financeiro., Como se
trata de uma afecção de fácil reconhecimento, torna-se imprescindível o conhecimento e divulgação a cerca desta enfermidade.

Metodologia
Foram estudados os prontuários dos pacientes admitidos no
serviço do Hospital de Urgências e Traumas Dr. Washington
Antônio de F. Barros (HUT), acometidos por TRM, na região
do Vale do São Francisco, entre o período de julho de 2010
e julho de 2011. O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo
Comitê Institucional de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Vale do São Francisco, sob parecer nº 0009/201110.
Foram analisadas as seguintes variáveis conforme protocolo
estabelecido: sexo, idade, procedência, data de admissão, etiologia do trauma, nível da lesão, tipo de tratamento instituído,
classificação de acordo com escala de Frankel, tempo de internação , alta hospitalar e óbito.
Após a coleta das informações, elas foram submetidas a uma
análise estatística descritiva, em que os dados foram transferidos para planilhas do Microsoft Excel® e Microsoft Word®,
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para construção dos gráficos e tabelas, contendo números absolutos e percentuais, seguidos de análise e discussão dos resultados.
Durante a realização desta pesquisa, não foram declarados
conflitos de interesse associados à realização deste estudo.

Resultados
Esta pesquisa contou com 53 prontuários de pacientes vítimas de
TRM de ambos os gêneros. A idade dos pacientes variou de entre
dez e oitenta e sete anos. O sexo masculino foi o mais acometido, com 40 casos (75,47%) e 13 casos (24,52%) foram do sexo
feminino (Fig. 1). A faixa etária dos 21 aos 30 anos foi a mais
frequentemente acometida com 30,1% da nossa amostra (Fig. 2).

A principal causa de TRM foi por acidente motociclístico com
18 casos (33, 96%), seguido por acidente automobilístico com
10 casos (18, 86%), queda de altura maior que 2 metros com 9
casos (16,99%), queda da própria altura com 6 casos (11,32%),
agressão com 5 casos (9,43%), atropelamento com 3 casos
(5,66%) e mergulho em águas rasas com 1 caso (1,8%). (Fig.
3). Dos 9 casos que sofreram queda da própria altura, 8 eram
de pacientes com mais de 60 anos.

Figura 3: Etiologia do trauma

Quanto à procedência dos pacientes, os municípios foram assim distribuídos: Petrolina-PE com 27 casos (50,94%), Juazeiro-BA com 7 casos (13,2%), outras cidade do Estado da Bahia
com 11 casos (20,75%) e outras cidade do Estado de Pernambuco com 7 casos (13,2%). (Tabela 1).

Petrolina-PE
Juazeiro-BA
Outras cidades da Bahia
Outras cidade de Pernambuco

27 casos
7 casos
11 casos
7 casos

50,94%
13,2%
20,75%
13,2%

Tabela 1: Cidade de origem, número e porcentagem de casos

Figura 1: Frequência por sexo

Todos os pacientes foram submetidos à tomografia ou outros
exames de imagem. O segmento da coluna mais lesada foi a
cervical com 25 casos (47,17%), seguida por lombar com 18
casos (33, 96%), torácica com 7 casos ( 13,2%) e sacral com 3
casos (5,66%). (Fig. 4).

Figura 2: Intervalo de idade (em anos)
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A severidade dos déficits neurológicos foram avaliados pela
escala de classificação de Frankel, onde 49,05% foi classificada como Frankel E, seguidos por 26,41% Frankel C, 15,09%
Frankel B, 7,54% Frankel A e 1,88% Frankel D.

Figura 6: Classificação de Frankel

Figura 4: Segmento lesado

Em relação ao tipo de tratamento instituído, 35 casos (66,03%)
recebem tratamento conservador, enquanto que 18 casos
(33,96%) receberam tratamento cirúrgico. Houve uma média
do tempo de internação de 17,8 dias. Quanto ao desfecho dos
casos, 86,79% dos casos receberam alta hospitalar, 5,66% foram transferidos para outras cidades, 3,77% dos casos evoluíram para o óbito e em 3,77% dos prontuários não havia esta
informação. (Fig. 5).

Discussão
O conhecimento do perfil de cada serviço é essencial, pois a
partir dos dados epidemiológicos podem ser planejadas ações
que visem à melhoria da assistência e que ações de prevenção
sejam realizadas de forma direcionada. No caso do TRM, este
se constitui como uma doença heterogênea, que pode variar
de uma simples fratura sem déficits ou instabilidade até mesmo lesões neurológicas graves, onde o prognóstico depende
de uma longa fase de reabilitação do individuo; sendo assim, a
melhor conduta, portanto, a prevenção, daí o enorme valor dos
estudos epidemiológicos6.
O sexo masculino predominou nesta amostra com 75,47% das
vitimas, resultado este corroborado por vários outros estudos1,2,5,6,7,9,11,14,15,21,23.
Em estudo realizado por Botelho et al , houve uma relação de
6,3: 1 em relação à frequência do sexo masculino sobre o feminino. Nesta pesquisa a relação encontrada foi de 3,07:1 ².
Como em vários outros estudos1,2,5,11,14,21, em nossa amostra
houve prevalencia da faixa etária dos 21 aos 30 anos, ou seja
pacientes jovens com 30,10% da nossa amostra. É quase unanime a maior frequência em pacientes jovens do sexo masculino1,2,5,11,14,21.

Figura 5: Desfecho dos casos

Já em relação à procedência, a maioria dos pacientes era advinda do município de Petrolina-PE, com 50,94% dos casos,
mas também teve expressão significativa a presença de pacientes encaminhados de cidades da Bahia (33, 95%), este fato
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justificando-se por ser o hospital utilizado para realização desta pesquisa, referencia em Neurocirurgia na região do Vale do
São Francisco.
Entre as principais etiologias do TRM nesta pesquisa estão: os
acidentes motociclísticos com 33,96%, seguido por acidentes
automobilísticos com 18,86%, queda de altura de mais de 2
metros com 16,99%, queda da própria altura 11,32%, agressão
com 9,43% e mergulho em água rasa com 1,8% dos casos. A
depender do perfil da população estudada, este dado varia de
frequência1,6,7,11,15,21, todavia percebemos que os acidentes de
transito de uma maneira geral são sempre citados como uma
das principais etiologias do TRM1,6,7,11,15,21. Em nossa casuística, a maior frequência de acidentes motociclísticos pode se
justificada pelo grande número de usuários desse tipo de meio
de transporte na região. Moura e col , em 201117, na mesma
região, analisaram a casuística do traumatismo cranioencefálico (TCE) : a etiologia mais frequente foi semelhante a este
estudo, onde prevaleceu o acidente motociclístico com grande
representatividade (44,55%). Este fato torna-se de fundamental
importância para esta região, pois medidas educativas e preventivas voltadas para o público mais frequentemente acometido tornam-se imperativas.
Quando se analisa o cruzamento da idade com a etiologia, percebemos que a maior parte dos pacientes acima de 60 anos são
vitimas de queda da própria altura e uma pequena parte de acidentes automobilísticos. Já os acidentes de transito de maneira
geral têm como maiores vitimas os jovens.
Em nossa casuística, houve uma maior frequência de lesão
no segmento da coluna cervical, onde houve maior número
de fratura, com 47,17%. Em outros estudos realizados, foram encontrados resultados semelhantes ao nosso, a maioria
dos pacientes apresentando lesão cervical4,6,11, dado este que
pode ser justificado pela etiologia mais frequente ser de acidentes motociclísticos. Ainda obtivemos 33,96% de lesões no
segmento lombar, seguidos por 13,2% do segmento torácico e
5,66% do segmento sacral. Observamos em outros estudos que
a estratificação das causas de acordo com faixas etárias permite
melhor compreensão a respeito do segmento vertebral afetado,
e estas variáveis estão fortemente interligadas quando consideramos a etiologia do trauma, a faixa etária e as atividades habituais de cada grupo. Nesta pesquisa, pudemos observar que
a maioria dos pacientes vitimas de acidentes de trânsito tem
frequentemente o segmento cervical mais acometido, onde em
49 acidentes de transito tivemos 15 casos de trauma cervical
contra 14 de todos os outros segmentos; já os pacientes vitimas
de queda da própria altura tem o segmento toracolombar mais
comumente acometido onde, do total de 6 vitimas de queda da
própria altura , 5 tiveram este segmento afetado1,6,9,11.

Em relação ao tipo de tratamento instituído, 66,03% receberam tratamento conservador. Koch e col15 também encontraram
uma maior parte de tratamento conservador dentre as vitimas
com 62,96%. Encontramos na literatura um tempo médio de
internação para TRM de 26 dias2; quando incluímos cuidados
de reabilitação, este tempo médio sobe para 67 dias2. Em nossa
casuística encontramos uma média de 17,8 dias.
Dados semelhantes ao nosso foram encontrados por Diel e col,
onde 87,79% dos paciente evoluíram para alta hospitalar em
nossa amostra, 79% dos pacientes receberam alta hospitalar9.
No entanto, nosso resultado contrasta significativamente com
os encontrados por Botelho e col3, onde foi encontrada uma
porcentagem de 16,8% dos pacientes que evoluíram para óbito,
diferentemente de nossa amostra, em que apenas 3,77% dos
pacientes evoluíram para óbito. Ainda considerando esta variável, é importante destacar que a maior parte dos pacientes desta
pesquisa que evoluíram para óbito tiveram lesões altas em nível C1 e C2, com classificação de Frankel A ; em outras pesquisas, o maior percentual de óbitos também foi em pacientes
com a mesma classificação de Frankel2,15. De maneira geral, a
classificação de Frankel foi semelhante a outros estudos, onde
a maioria foi classificada como Frankel E1,2,15.
Ainda tivemos 5,66% de pacientes transferidos para outras cidades e em 3,77% dos prontuários não havia esta informação.

Conclusão
Na série estudada na região do Vale do São Francisco, a etiologia mais freqüente de TRM foi a de acidentes motociclísticos (33,9%), seguidos por acidentes automobilísticos. O sexo
masculino e a faixa etária dos 21 aos 30 anos foram os mais
acometidos , ocorrendo acometimento da coluna cervical em
47,17% dos casos.

Referências
1.

Anderle DV, Joaquim AF, Soares MS, Miura FK, Silva FL, Veiga
JCE, et al. Avaliação epidemiológica dos pacientes com traumatismo raquimedular operados no Hospital Estadual “Professor Carlos
da Silva Lacaz”. COLUNA/COLUMNA. 2010;9(1):58-61.

2.

Botelho RV, Abgussen CMB, Machado GCFP, Elias AJR,
Benedito-Silva AA, Bittencourt LRA, et al. Epidemiologia do

Creôncio SCE, Moura JC, Rangel BLR - Aspectos Clínico-epidemiológicos do trauma raquimedular no Hospital de Urgências e Traumas - Petrolina-PE

J Bras Neurocirurg 23 (3): 211-216, 2012

216
Original

trauma raquimedular cervical na zona norte da cidade de São
Paulo. Arq Bras Neurocir 2001;20(3-4): 64-76.
3.

Botelho RV, Borgheresi MD, Batista AL. Trauma raquimedular
craniocervical. Arq Bras Neurocir. 2008;27(4): 122-35.

4.

Bruni DS, Strazzieri KC, Gumieiro MN, Giovanazzi R, Sá VG,
Mancussi E, Faro AC. Aspectos fisiopatológicos e assistenciais
de enfermagem na reabilitação da pessoa com lesão medular.
Rev Esc Enferm USP. 2004; 38(1):71-9.

5.

Cafer CR, Barros ALBL, Lucena AF, Mahl MLS, Michel JLM.
Diagnósticos de enfermagem e proposta de intervenções para pacientes com lesão medular. Acta Paul Enferm. 2005;18(4):34753.

6.

Campos MF, Ribeiro AT, Listik S, Pereira CAB, Sobrinho JAS.
Epidemiologia do traumatismo da coluna vertebral. Rev Col
Bras Cir. 2008; 35(2). ????

7.

Del Bel E, Silva CA, Mladinic M. O trauma raquimedular.
COLUNA/COLUMNA. 2009;8(4):441-449.

8.

Delfino HLA. Trauma raquimedular. Medicina, Ribeirão Preto,
1999;32: 388-400.

9.

Diel LJR, Tavares-Neto J, Carvalho FM. Traumatismo raquimedular e desmatamentos na Amazônia. J Bras Neurocirurg.
2003;14(3), 92-6.

10. Flores LP, Nascimento Filho JS, Neto AP, Suzuki K. Fatores
prognósticos do trauma raquimedular por projetil de arma de
fogo em pacientes submetidos a laminectomia. Arq Neuropsiquiatr 1999;57(3-b): 836-42.

19. Schmitz TJ: Lesão Traumática da Medula Espinhal. In: S,
O’Sullivan & T.J. Schmitz. Fisioterapia Avaliação e Tratamento.
(pp. 621-663). Manole, São Paulo. 2004; 775p.
20. Silva CLC, Delfino HLA. Estudo epidemiológico das fraturas
da coluna cervical por mergulho na cidade de Ribeirão Preto-SP.
Medicina (Ribeirão Preto). 2002; 35(1): 41-7.
21. Siscão MP, Pereira C, Arnal RLC, Foss MHDA, Marino LHC.
Trauma Raquimedular: Caracterização em um Hospital Público.
Arq Ciênc Saúde 2007; 14(3):145-7.
22. Smeltzer SC, Bare BG. . Brunner & Suddart Tratado de Enfermagem Medico – cirúrgica ,10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005.
23. Venturini DA, Decésaro MN, Marcon SS. Alterações e expectativas vivenciadas pelos indivíduos com lesão raquimedular e
suas famílias. Rev Esc Enferm USP 2007; 41(4):589-96.

Autor Correspondente
José Carlos de Moura
Rua Joaquim Nabuco, 798, Centro
CEP: 56304-040 João Petrolina-PE
E-mail: jcdemoura@uol.com.br

11. Gonçalves AMT, D’Angelo CT, Savordelli CL, Bonin GL,
Squarcino IM, Borrelli M. Aspectos epidemiológicos da lesão
medular traumpatica na área de referência do Hospital Estadual
Mário Covas. Arq Med ABC. 2007; 32 (2):64-6
12. Greve JD, Casalis ME , Tarcísio Filho EPB. Diagnóstico e tratamento da Lesão Medular. Roca, São Paulo. 2001; 400p.
13. Herbert S, Xavier R, Pardini JR, Arlindo G, Barros Filho TEP.
Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. 3a ed. Porto
Alegre: Artmed; 2003.
14. Júnior MFS, Neves ACA, Medeiros AAA, Jallageas DN. Características epidemiológicas do trauma raquimedular na Amazônia: Análise prospectiva de 250 casos. J Bras Neurocirurg. 2003;
14(3), 97-104,
15. Koch A, Graells XSG, Zaninelli EMZ. Epidemiologia de fraturas da coluna de acordo com o mecanismo de trauma: análise de
502 casos. COLUNA/COLUMNA. 2007;6(1):18-23
16. Masini M. Estimativa da incidência e prevalência da lesão medular no Brasil. J Bras Neurocirurg. 2001;12(2):97-100.
17. Moura JC, Rangel BLR, Creôncio SCE, Pernambuco JRB. Perfil clínico epidemiológico de traumatismo cranioencefálico do
Hospital de Urgências e Traumas no município de Petrolina, estado de Pernambuco. Arq Bras Neurocir. 2011;30(3): 99-104.
18. Nogueira PC, Caliri MHL , Haas VJ. Perfil de Pacientes com
Lesão Traumática da Medula Espinhal e Ocorrência de Úlcera
de Pressão em um Hospital Universitário. Rev Latinoamer Enf.
2006; 14:372-7.

Creôncio SCE, Moura JC, Rangel BLR - Aspectos Clínico-epidemiológicos do trauma raquimedular no Hospital de Urgências e Traumas - Petrolina-PE

J Bras Neurocirurg 23 (3): 211-216, 2012

