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RESUMO
Objetivos: Estudar a epidemiologia do paciente vítima de trauma raquimedular cervical na zona
norte da cidade de São Paulo, na área definida como DIR IV e na região de Franco da Rocha, entre
1996 e 2000.
Métodos: Estudo parte retrospectivo, parte prospectivo, baseado em dados de protocolo padroni-
zado para trauma raquimedular, consultas médicas e estudo de prontuários.
Casuística: 95 pacientes consecutivos foram estudados entre abril de 1996 e dezembro de 2000.
Conclusões: A incidência de casos de trauma raquimedular geral estimada foi de 22,63 milhão/ano
e de trauma cervical foi de 8,6 milhão/ano. A média mensal foi 84% maior no ano de 1999 em
comparação a 1996. Predominaram as quedas ao solo como causa. A média de idade foi de 35 anos.
Quarenta e cinco por cento da amostra apresentava-se com menos de 30 anos. Quarenta e dois por
cento dos pacientes apresentaram complicações potencialmente graves. A média de internação foi
de 25,86 dias.
As lesões O-C1-C2 causaram dano neurológico menos freqüentemente que as C3-C7 (11,6%/
61,04%). As lesões que produziram deficit completo acima de C3 foram fatais. Mais de 60% dos
pacientes com traumatismo C3-C7 apresentaram deficits neurológicos e 41,5% apresentam paralisia,
com nenhuma força evidente ao exame, com ou sem preservação sensitiva; 44% destes morreram.
Um paciente teve piora neurológica antes da cirurgia e outro teve seu quadro neurológico piorado
pela cirurgia.
 O estado neurológico e o nível da lesão foram os fatores prognósticos mais importantes.
 Os 95 pacientes utilizaram 77 sistemas de fixação e/ou halo-coletes.

PALAVRAS-CHAVE
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ABSTRACT
Epidemiology of cervical spine injury in the north area of Sao Paulo City
Objectives: To study the epidemiology of the cervical spine injury in the North Area of São Paulo
City, from 1996 to 2000.
Method: retrospective study based on a standard protocol for spine injury, office records and
spinal cord injury data bank.
Casuistic: All patients hospitalized for treatment between April, 1996 and December, 2000.
Conclusions: The incidence of cervical spinal cord injury was 8,6/million/year, and the overall
incidence of the whole spine injury was 22,63/million/year (estimated). In 1999, there were 1,84
times more cervical spinal trauma patients than in 1996. Falls were the most important cause of
the cervical spine cord injury. Car crash was in second place in order of frequency. Fourty-five
percent of the patients were younger than 30 years. Fourty-two percent of the patients had important
complications. The O-C1-C2 injuries caused less neurologic lesion than C3-C7 injuries. More
than 60% of the patients with C3-C7 spine cord injury had neurological deficits and 41,5% had
complete paralysis, with or without sensation preservation; 44% of them died. One patient presented
neurological deterioration before surgery and one other after surgery. The neurological state and
the level of the injury were the most important prognostics factors.
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Introdução
O trauma raquimedular (TRM) é causa freqüente de

invalidez e óbito. Quando ocorre na coluna cervical
(TRMC), produz a maior morbimortalidade entre todas
as localizações. O tratamento é prolongado e seu custo
é alto. Nos EUA, uma internação hospitalar nessas situ-
ções custa em torno de 90 mil dólares9, e os cuidados
médicos e sociais chegam a 1 milhão de dólares12

durante o restante da vida do paciente.
A incidência do trauma e suas repercussões indivi-

duais e sociais podem variar dependendo das formas
de organização da ocupação urbana, dos hábitos e da
educação de uma população. As informações epidemio-
lógicas podem mostrar essas diferenças características
e auxiliar a programar recursos materiais e físicos neces-
sários ao tratamento e a prever o resultado da terapia e
o prognóstico do trauma.

Para obter essas informações, foram estudadas as
características epidemiológicas dos pacientes vítimas
de trauma raquimedular cervical hospitalizados,
provenientes de uma área geográfica definida da zona
norte da cidade de São Paulo, tratada em uma única
instituição, Conjunto Hospitalar do Mandaqui, entre
1996 e 2000.

Pacientes e métodos
Tipo do estudo: Parte retrospectivo e parte prospectivo.
Período do estudo: Foram estudados cinco períodos

anuais: o primeiro período foi iniciado em 1o de abril e
terminado em 31 de dezembro de 1996 (9 meses), e os
demais, iniciados em 1o de janeiro e terminados em 31
de dezembro de cada ano (12 meses), entre 1997 e 2000
(12 meses).

Área de origem dos registros: A área estudada foi
definida pela Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo como DIR IV e a região de Franco da Rocha
(Figura 1), com população estimada de 2.289.585 pes-
soas (censo 1996).

Critérios de inclusão: Foram incluídos pacientes com
TRMC grave provenientes da área acima discriminada e
encaminhados ao Conjunto Hospitalar do Mandaqui,
referência neurocirúrgica terciária. Esses foram can-
didatos ao tratamento cirúrgico se apresentassem ins-
tabilidade vertebral e/ou dano neurológico associado.
O diagnóstico de instabilidade foi baseado nos crité-
rios de White e cols.23 (Tabela 1). Aqueles tratados exclu-
sivamente no setor de emergência e liberados não foram
incluídos no estudo, assim como não o foram os trau-
matizados que não sobreviveram à fase aguda do trauma,
no local do trauma ou no serviço de emergência.

Tabela 1
Critérios de instabilidade

Elementos Valor em pontos
Elementos anteriores destruídos ou
incapazes de funcionar 2
Elementos posteriores destruídos ou
incapazes de funcionar 2
Translação relativa no plano sagital = 3,5 mm 2
Rotação relativa no plano sagital = 11° 2
Teste de estiramento positivo 2
Dano medular 2
Dano radicular 1
Diminuição anormal do espaço discal 1
Carga antecipada perigosa 1
Total de 5 ou mais instável

Adaptado de White A, Southwick WO, Panjabi MM23

Os dados foram retirados de protocolos de evolução
padronizada do TRMC (implantados para formação de
banco de dados a partir de 1996), de análise de pron-
tuários e arquivos de pacientes e, em menor proporção,
de registros ambulatoriais.

Variáveis em análise: Foram estudadas as inci-
dências mensais e anuais, as tendências, as causas, a
morbidade neurológica, a mortalidade, as características
antropológicas das pessoas em risco (idade e sexo), os
tipos de tratamentos efetuados, os tempos de inter-
nação (tempo entre o trauma e a internação, entre o
trauma e a cirurgia e entre a cirurgia e a alta). Os mate-
riais de fixação espinhal utilizados, as complicações e a
evolução também foram registrados.

Classificação do TRMC: Para a descrição dos
dados, a coluna cervical foi dividida nos segmentos
occipitoatlantoaxial (O-C1-C2) e subaxial (C3-C7).

Os tipos de lesão (fraturas ou fraturas/luxação) fo-
ram descritos segundo Anderson3, e acrescentadas as
entidades hérnia discal traumática e ferimento por

Figura 1 – Áreas de referência neurocirúrgica da Secretaria
do Estado da Saúde – A área estudada está representada

pelas regiões de Franco da Rocha e Mandaqui.
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projétil de arma de fogo (FAF), para inclusão de todos
os casos do estudo (Tabela 2).

Resultados
Incidência: Entre abril de 1996 e dezembro de 2000, 95

pacientes com TRMC foram internados. Onze pacientes
nos nove meses de 1996, 18 pacientes durante o ano de
1997, 22 em 1998, 27 em 1999 e 17 em 2000 (Tabela 4).

O estado neurológico foi classificado de acordo
com os critérios da Associação Americana de Lesão
Espinhal – ASIA – (Tabela 3).

Tabela 2
Classificação das fraturas

Segmento Classificação
O-C1-C2 Fraturas do arco de C1

Subluxação C1-C2
Fraturas de C2:

Odontóide
Corpo
Hangman

C3-C7 Lesão em hiperflexão:
• Lesão ligamentar posterior
• Deslocamento unilateral de faceta
• Deslocamento bilateral de faceta

Lesão por carga axial:
• Fratura em compressão
• Fratura em explosão

Lesão por carga axial e flexão:
• Fratura em lágrima

Lesão em extensão:
• Lesão ligamentar anterior
• Síndrome central da medula cervical
• Retrolistese traumática

Hérnia de disco traumática
Ferimento por projétil de arma de fogo (FAF)

Modificada de Anderson3

Tabela 3
Escala de deficiência – ASIA*

Grau Quadro neurológico
A Ausência de função motora e sensitiva abaixo do nível de lesão
B Ausência de função motora abaixo do nível de lesão com

preservação sensitiva
C Preservação parcial da função motora, com força capaz de vencer

a gravidade
D Preservação parcial da função motora, com força capaz de vencer

a resistência
E Função neurológica normal

*ASIA = American Spine Injury Association

Estatística: As incidências foram analisadas por
estatística descritiva com médias, amplitude e desvios-
padrão. A distribuição das freqüências mensais/anuais
foi comparada com teste do X2 da amostra anual de
1997 a 2000, evitando-se os dados ausentes dos três
primeiros meses do ano de 1996.

Tabela 4
Distribuição mensal 1996-2000 (em número de casos)

1996 1997 1998 1999 2000
Jan 1 1 9 3
Fev 0 3 1 0
Mar 0 0 1 2
Abril 2 1 2 3 0
Maio 3 1 3 1 1
Jun 1 2 1 2 1
Jul 0 1 1 0 0
Ago 0 1 2 0 0
Set 1 3 3 2 4
Out 1 2 3 2 1
Nov 2 4 1 1 3
Dez 1 2 2 5 2

Total 11 18 22 27 17

Mensal 1,22 1,5 1,83 2,25 1,41

Variação (0-3) (0-4) (0-3) (0-9) (0-4)

A média de incidências anuais, entre os anos de
1997 e 2000, foi de 21, e a média de incidências mensais
entre abril de1996 e dezembro de 2000 foi de 1,64/mês.

A incidência do TRMC/milhão de habitantes/ano
foi de 8,6. Como o TRMC perfez 38% de nossa casuís-
tica total dos TRM, a incidência do TRM geral no
período pode ser estimada em 22,63/milhão de
habitantes/ano.

Tendências: As tendências de ocorrência mensal
observadas nos cinco períodos podem ser vistas no
gráfico 1a, e a distribuição de freqüências com médias
e desvios-padrão, no gráfico 1b. Comparadas as médias

Gráfico 1a – Incidências mensais entre 1996 e 2000.
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anuais dos quatro períodos de 12 meses (1996 a 2000),
não houve diferença estatisticamente significativa no
nível de significância de 0,05. (X2 = 2,95; p < 0,39).

Pessoas em risco: A média das idades dos pacientes
foi de 35,13 anos ± 16,15. A faixa etária mais acometida
foi aquela entre 20 e 40 anos (mais de 45% dos pa-
cientes). Quarenta e cinco por cento (43/95) dos pa-
cientes tinham menos que 30 anos (Gráfico 2). A relação
homens/mulheres foi de 82/13 (6,3/1).

Locais de origem: A origem dos pacientes por
bairros está registrada a seguir. Os números entre
parênteses descrevem a quantidade de pacientes por
bairro. O bairro sem tal especificação teve apenas um
caso no período estudado: Alpes do Jaraguá, Alto do
Mandaqui, Bortolândia, Cambuci, Casa Verde Jardim
Monteiro, Jardim Antárctica, Jardim Brasil, Jardim
Constância, Jardim Damasceno, Jardim dos Reis, Jardim
Guapira, Jardim Guarani, Jardim Jaraguá, Jardim Luciana,
Jardim Monte Kemel, Jardim Panamericano, Jardim Peri
Alto, Jardim Piratininga, Jardim São Estevão, Jardim
Santa Cruz, Jardim Suíço, Jordanésia, Mairiporã,
Mandaqui, Parada Inglesa, Parque Mandaqui, Pirituba,
Parque Edson, Rodovia Fernão Dias, Santana, São
Miguel, Santana do Parnaíba, Sé, Taboão, Taipas,
Tucuruvi, Vila Amália, Vila Nova Paulicéia, Vila
Penteado, Vila Ede, Vila Roseira, Vila Regente Feijó, Vila
Nova Cachoeirinha, Brasilândia (2), Caieiras (2), Vila
Maria Alta (2), Vila Albertina (2), Franco da Rocha (3),
Freguesia do Ó (3), Imirim (3), Penha (3), Guarulhos (4),
Francisco Morato (5), Lauzane Paulista (6), Jardim Peri
(7), Desconhecido (9).

Causas: A tabela 5 descreve as causas do TRMC.

Tabela 5
Causas do trauma raquimedular cervical

Causas N
Acidente motociclístico 3 (3,1%)
Desconhecidas 5 (5,2%)
Agressão 5 (5,2%)
Projétil de arma de fogo 5 (5,2%)
Atropelamento 10 (10,5%)
Mergulho em água rasa 14 (14,7%)
Acidente automobilístico 22 (23%)
Quedas 31 (32,6%)

Total 95

Distribuição segundo a localização da lesão: Os
traumas O-C1-C2 corresponderam a 18,9% (com 18
casos) dos TRMC ; em 81,1% (77 casos) a lesão ocorreu
na coluna cervical subaxial (Figura 2).

Os traumatismos em O-C1-C2 tiveram a seguinte
distribuição:

• lesões em C1 com 2 casos (11%): 1 caso de fra-
tura de Jefferson (explosão de C1) e 1 caso de
fratura combinada C1-C2;

• subluxação C1-C2 com 2 casos (11%);
• espondilolistese traumática do axis – fratura do

enforcado – com 8 casos (44%) (Figura 3);

Gráfico 1b – Tendências anuais.

Gráfico 2 – Distribuição por idade.
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Os traumatismos observados em C3-C7 foram assim
distribuídos:

• hiperflexão (Figura 5) foi o tipo mais freqüente
com 30 casos (38%): 22 casos (28%) de lesão

• fraturas do odontóide tipo II com 6 casos (35%)
(Figura 4).

Figura 3 – Espondilolistese traumática do axis – fratura
do enforcado (seta).

Figura 5 – Fratura em hiperflexão C5-C6.

Figura 4 – Fratura do odontóide tipo II.

Figura 2 – Distribuição dos traumas raquimedulares
cervicais nos segmentos O-C1-C2 e C3-C7.
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• hiperextensão (Figura 7): em 10 casos (12,9%):
em 8 (10,3%) de lesões sem evidente alteração
óssea nem ligamentar e 2 (2,51%) de lesão liga-
mentar anterior (extensão/distração);

• carga axial e flexão (Figura 8): em 3 (3,9%);
• ferimento por projétil de arma de fogo em 6

(7,79%);
• hérnia do núcleo pulposo em 2 (2,60%);
• fraturas múltiplas do processo espinhoso em 1

(1,39%).
Morbidade neurológica: Traumatismo O-C1-C2 –

Todos os pacientes tinham exame neurológico normal,
exceto três. Dois destes se apresentavam tetraplégicos,
(ASIA A), ambos apresentando subluxação C1-C2. O
outro se apresentava em ASIA C, com fratura do
odontóide tipo II, e evoluiu para ASIA E ao final da
internação.

Traumatismo C3-C7 – 34 (44%) pacientes tinham
lesão completa (ASIA A), 23 (29,87%) estavam intactos
(ASIA E), 4 (5,19%) foram classificados em ASIA B, 5

(6,49%) em ASIA C e 5, em ASIA D. Seis pacientes se
apresentaram com deficit motor mais intenso nos
membros superiores que nos inferiores, estado
neurológico de síndrome centromedular (7,79%)
(Gráfico 3).

Figura 6 – Fratura por carga axial.

Figura 7 – Fratura em hiperextensão C4-C5 (seta).

Figura 8 – Fratura por carga axial + flexão.

ligamentar posterior; 4 (5%) de bloqueio face-
tário unilateral; 4 (5%) de bloqueio facetário
bilateral;

• carga axial (Figura 6): foi observada em 25 casos
(32%): 24 casos (31%) de fratura explosão e 1
(1,05%) de fratura compressão;
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Tipos de tratamento e sistemas de fixação
utilizados: Dos pacientes com TRMC do tipo O-C1-C2,
2 evoluíram para óbito antes da cirurgia; 7 foram
tratados com halo-colete ou colar cervical e 9 foram
tratados cirurgicamente: 3 deles com parafuso no
odontóide (Figura 9), 3 com retângulo de Hartshill, 2
com amarrilho com cabos flexíveis e 1 com parafuso
transarticular C1-C2 (Figura 10).

Dos casos de TRMC C3-C7, 64 dos 77 pacientes
(83,11%) foram operados por uma das duas vias relacio-
nadas abaixo (Gráfico 3 e Figura 11):

Figura 9 – Tratamento cirúrgico por via anterior com
parafuso no odontóide em paciente com fratura de

odontóide tipo II e falência de fixação posterior.

Figura 10 – Tratamento cirúrgico por via posterior com
parafusos transarticulares C1-C2 em paciente com fratura

de odontóide tipo II e subluxação C1-C2.

Figura 11 – Distribuição dos pacientes segundo a via cirúrgica
utilizada (via anterior = 70,31%; via posterior = 29,68%).

A) Via anterior: 70,31% (45 casos) das cirurgias foram
feitas por via anterior. Do total, 39,06% foram
submetidos à corpectomia para descompressão
de fragmentos ventrais ao saco dural (fraturas
explosão ou corpo vertebral desviado poste-
riormente em traumas por compressão axial e
flexão). Em 31,25% do total de cirurgias, foi reali-
zada discectomia, com enxerto ósseo e placa para
artrodese em pacientes apresentando lesões por
hiperflexão redutíveis. Todos os pacientes com
subluxações reduzidas e que não tinham contra-
indicações para via anterior utilizaram essa via.

Gráfico 3 – Morbidade neurológica.
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B) Via posterior: 29,68% (19 casos) dos pacientes
foram operados por via posterior. Em 9, utili-
zaram-se sistemas de parafusos e placa na massa
lateral e/ou pedículo de T1; em 7, usou-se
retângulo de Hartshill com amarrilho sublami-
nar; 2 foram submetidos à laminectomia para
tratamento do FAF e uma paciente foi submetida
à facetectomia para desbloqueio facetário e
subseqüente via anterior, em outro tempo. Neste
caso não houve artrodese posterior por risco
de infecção do sistema devido a úlcera de
pressão e infecção da pele.

Sistemas de fixação utilizados: Nos 95 pacientes
estudados foram usados 77 sistemas de fixação,
incluindo-se os halo-coletes, enumerados na tabela 6.

Tabela 6
Sistemas de fixação utilizados

Sistemas de fixação Número de casos
Parafuso canulado 3,5 mm para odontóide 3
Parafuso canulado 3,5 mm C1-C2 1
Retângulo cervical com amarrilho sublaminar 10
Cabos flexíveis para amarrilho sublaminar 2
Colar/halo-colete 7
Placa cervical anterior com parafusos 45
Placa cervical posterior (Roy-Camille) com parafusos 9

Pacientes não operados: Dos 18 casos de lesões
da transição craniocervical (O-C1-C2), 9 pacientes não
foram operados. Dois faleceram antes da cirurgia e 7
foram tratados com colar cervical ou halo-colete.

Entre os 77 casos de lesão C3-C7, 13 (16,88%) não
foram operados: 5 destes porque não sobreviveram ao
trauma, 5 porque apresentaram lesão medular sem
acometimento ósseo ou ligamentar, 1 paciente que apre-
sentava fratura compressão, 1 paciente que teve hérnia
discal traumática com melhora progressiva e outro que
apresentava fraturas múltiplas de processos espinhosos,
nos quais a instabilidade foi excluída.

Complicações: Virtualmente todos os pacientes apre-
sentando paralisia tiveram complicações cutâneas por
úlcera de pressão. Além disso, 44,21% dos pacientes tive-
ram complicações em outros órgãos e sistemas (Tabelas
7a e 7b). Vários pacientes tiveram múltiplas complicações.

Tempo de internação: O tempo médio decorrido
entre o trauma e a internação foi de 4,6 dias; entre a
internação e a cirurgia foi de 11,95 dias; entre a cirurgia
e a alta, 19 dias; o tempo médio total de internação foi
de 25,86 dias (Tabela 8).

Mortalidade: Dezesseis (16,8%) entre 95 pacientes
evoluíram para óbito. A mortalidade relativa oscilou entre
14% e 18% nos cinco períodos estudados (Gráfico 4).

Tabela 7a
Complicações clínicas

Complicações N
Pneumonia 11
Trombose venosa profunda 4
Tromboembolismo pulmonar 4
Traqueostomia 4
Fístula liquórica (ferimento por arma de fogo) 1
Hemorragia digestiva alta 2
Gastrectomia 1
Infecção do trato urinário 3
Derrame pleural 1
Óbitos 16

Tabela 7b
Complicações neurológicas e/ou do tratamento

Complicações N
Piora neurológica pré-operatória 1
Piora neurológica pós-operatória 1
Dissociação C1-C2 após tração 1
Lesões irredutíveis ou redução incompleta 2
Afonia 1
Perda fixação do halo-colete 3

Tabela 8
Períodos de internação

Tempo médio decorrido entre o trauma e a internação:
X=4,6 ± 22,31 dias (0-190)

Tempo médio entre a internação e a cirurgia:
X=11,95 ± 15,473 (0-100)

Tempo médio entre a cirurgia e a alta:
X=19 ± 28,7 (0-127)

Tempo médio total de internação:
x=25,86 ± 27,32814 (2-138)

Gráfico 4 – Mortalidade por períodos estudados.
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Todos os pacientes que evoluíram para óbito
apresentavam lesão completa (ASIA A). Nenhum
paciente com força evidenciável ao exame físico mor-
reu. Dos 36 pacientes classificados em ASIA A, 16
(44%) morreram.

A) O-C1-C2: Dois pacientes se apresentaram em
ASIA A, com subluxações C1-C2, evoluindo para
óbito.

B) C3-C7: 14 pacientes evoluíram para óbito (14/
77=18,18%); 6 tiveram lesões em hiperflexão, 6
tiveram fratura em carga axial (explosão) e 2
pacientes tiveram trauma em extensão (lesão
ligamentar anterior).Todos foram classificados
como ASIA A (Tabela 9).

Tabela 9
Mecanismos e níveis dos traumas nos casos fatais

Mecanismo Nível N
Subluxação C1-C2 2
Hiperflexão C5-C6 2

C6-C7 4
Carga axial C5 4

C6 1
C5 e C6 1

Extensão C4-C5 2

Evolução neurológica: Trinta e seis pacientes se
apresentaram em ASIA A (Gráfico 3). Dezesseis destes
faleceram. Um paciente deu entrada em ASIA A, evoluiu
para C durante a internação e deambulou com auxílio
na alta. Os demais permaneceram em A.

Um paciente intacto (ASIA E) teve piora pós-
operatória (ASIA C), permanecendo com monoparesia
braquial esquerda durante a evolução.

Um paciente teve piora da força na mão esquerda
antes da cirurgia, tendo sido operado em caráter de
urgência, e recuperou-se parcialmente até a alta.

Os pacientes com lesão incompleta melhoraram
durante a internação, em média um grau na escala
ASIA.

Discussão
A primeira e fundamental questão em todo estudo

epidemiológico é a verdadeira representação da rea-
lidade a partir da amostragem. Existem duas fontes
nas quais podem ser obtidas informações no campo da
saúde: os estabelecimentos onde as pessoas vão bus-
car assistência médica e a própria comunidade5,7.

O trabalho epidemiológico ideal sobre o tema em
questão deveria ter a contagem de todos os traumas em
uma população completamente contada ou estimada. Na
comunidade isso é difícil9. Os trabalhos que se baseiam
em registros de internações podem conter inadequa-
ções: os pacientes que morrem antes do atendimento
hospitalar, assim como aqueles que sofrem o traumatismo
em áreas distantes da sua moradia e aqueles que recebem
altas atípicas (a revelia ou a pedido), não são computados.
Como o TRMC é patologia grave, a maioria dos pacientes
será levada aos hospitais.

Grande parte dos trabalhos epidemiológicos de
TRM se baseia nos atendimentos hospitalares13. Em
vários estados americanos, a notificação do TRM é
compulsória. Em nosso país, isso não ocorre.

A gravidade do TRMC nos levou a estudá-lo espe-
cificamente.

Em São Paulo, os acidentes em via pública são
socorridos pelos serviços de resgate, que são baseados
em uma referência de atendimento hospitalar pública
de emergência. Em virtude dessa vinculação, a maioria
dos casos de traumatismos será atendida nesses ser-
viços. Os pacientes associados à rede privada de aten-
dimento podem ou não ser transferidos para esta. A
quantidade de transferências para a rede privada é pe-
quena em razão da instabilidade do quadro clínico geral
ou da instabilidade vertebral associada, o que dificulta
a remoção na fase aguda. Da mesma forma, a trans-
ferência para referências quaternárias (Universitárias)
não foi feita em nenhum caso. Isso assegura que a
grande maioria dos TRM da região analisada tenha sido
atendida no hospital do estudo.

Assim, como na maioria dos trabalhos, apenas os
sobreviventes ao trauma inicial foram computados. O
diagnóstico das fatalidades pré-hospitalares tem sido
descrito em estudos de necrópsias, e não nos estudos
epidemiológicos.

Os TRM de evolução fatal antes do atendimento
pré-hospitalar ocorrem freqüentemente nos casos de
lesões cervicais altas, sendo C2 o nível mais acometido,
por ser o local vulnerável a lesões dessa natureza6,14.

 A incidência do TRMC observada em nosso estudo
foi de 8,17/ milhão de habitantes/ano, e a do TRM geral
foi de 21,5. Estes valores são inferiores aos de várias
estatísticas americanas, que variam de 29 a 50/milhão
de habitantes/ano13.

Não houve diferenças significativas anuais entre
1997 e 2000 (p < 0,05). Porém, o ano de 1999 teve uma
incidência mensal 1,84 vez maior que a incidência do
ano de 1996. Do ponto de vista de planejamento
hospitalar, 84% de diferença entre um ano e outro pode
ser economicamente importante. Alguns serviços
públicos baseiam suas provisões de acordo com o
consumo do último ano. Em virtude da grande variação
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observada, essa previsão deveria ser baseada antes
nas medidas de dispersão dos dados estatísticos.

A região estudada é composta de bairros residen-
ciais e todos os casos foram provenientes da zona
urbana. Foram identificados 55 sítios diferentes (bairros)
de origem dos pacientes com TRMC.

A cor e os dados étnicos não foram estudados pela
falta de fidedignidade dos registros.

As causas de TRM nos EUA são, por ordem de fre-
qüência, o acidente automobilístico (45%), as quedas
(22%), os esportes (14%) e as lesões associadas à vio-
lência (14%)9. Em nosso meio, as quedas foram as
maiores causadoras (29%), enquanto o acidente de
automóvel causou 22% destas. Das quedas, a queda
de laje foi a mais freqüente (7,3%). Mergulho em água
rasa foi a terceira causa, com pouco menos de 15%,
sendo potencialmente evitável por programas de
segurança nos locais do trauma. Ferimento por projétil
de arma de fogo contribuiu com 5% das causas de
TRMC. Provavelmente, essa distribuição das causas é
reflexo da forma de ocupação urbana e do funciona-
mento do sistema viário da região em estudo.

Como a maior causa é a queda ao solo, sugere-se
que os TRMC foram acidentes circunstanciais,
localmente produzidos.

O TRM é comumente descrito como incidente
preferencialmente em jovens. Dois terços dos TRM
ocorrem em indivíduos abaixo dos 30 anos, com média
de idade de 30 anos, mediana de 25 e moda de 1919. Em
um estudo, três picos de incidência etária foram
aparentes: 15 a 24, 45 a 54 e maior que 75 anos11.

A idade de maior acometimento pode diferir con-
forme o país. Zizeli e cols.24 encontraram um pico de
incidência entre 30 a 39 anos, seguido de 40 a 49 e 20 a
2924. Em nossa amostra, a média de idade foi de 35 anos.
A maior parte dos traumas ocorreu em indivíduos entre
20 e 40 anos, mas apenas 45% do total tinha menos de
30 anos. Um segundo pico de incidência do TRMC em
torno dos 50 anos foi encontrado.

 Vários estudos têm demonstrado predomínio do
sexo masculino, numa proporção três a quatro vezes
maior. Em nossa amostra, a relação homens/mulheres
foi de 6,3/1.

Uma parcela de nossos pacientes não foi hospi-
talizada na fase aguda do trauma. Esses se apresen-
taram com instabilidade mecânica de primeiro grau8 e
procuraram o hospital por dor ou deformidade tardia
(instabilidade). A inclusão desses pacientes aumentou
o tempo decorrido entre o trauma e a internação. Isso é
freqüentemente verificado em traumatismo na região
O-C1-C2, que menos comumente causa deficits. Além
disso, esses pacientes não foram tratados em caráter
de emergência, mas somente quando houvesse esta-
bilidade clínica.

O trabalho original de Marshall e cols.15, pros-
pectivo, multicêntrico, analisando a deterioração
neurológica durante a evolução do TRM, concluiu
que os pacientes tratados na fase precoce, antes de
cinco dias desde o trauma, evoluíam pior que os
tratados após esses cinco dias. Vaccaro e cols.20, uma
década depois, estudaram a evolução neurológica da
cirurgia precoce (nas primeiras 72 horas) e cirurgia
tardia (após cinco dias), e concluíram que não havia
benefício neurológico nos pacientes operados pre-
cocemente, mas também não demonstraram os ma-
lefícios da cirurgia precoce descritos por Marshall15.
Esses resultados têm mudado recentemente e demons-
tram que a cirurgia precoce pode ser feita sem com-
plicações adicionais22, tendo sido defendida em alguns
trabalhos17.

O efeito da cirurgia em melhorar deficits neuro-
lógicos, quando realizada na fase hiperaguda (nas
primeiras 8 horas), é desconhecido. Não há, até o mo-
mento, evidências de que a cirurgia consiga melhorar o
deficit neurológico na lesão completa21. A cirurgia de
urgência em pacientes com TRMC esteve condicio-
nada, em nossa casuística, àqueles que pioraram du-
rante o tratamento e foi realizada em um único caso, de
paciente em ASIA E que apresentou piora da força em
membro superior. Os demais foram operados assim que
tiveram estabilidade clínica e alinhamento vertebral ou
definição sobre a impossibilidade de redução não
cirúrgica.

No trabalho de Griffin, Opitz e Kurland11, a média
de tempo de internação foi de 67 dias (4 a 100), incluindo
cuidados de reabilitação. O tempo médio de internação
em nosso estudo foi de 25,86 ± 27,32 (2 a 138) dias,
computando-se apenas o período hospitalar do
tratamento.

O índice de complicações que observamos em nosso
estudo foi alto (44,21%). Virtualmente, todo paciente
com lesão completa teve escara de decúbito. Fora
estas, a complicação mais freqüente foi pulmonar,
seguida pelas vasculares, gástricas e urinárias. Úlceras
de pressão, urosepse, atelectasias, pneumonias e
trombose venosa profunda são as complicações mais
freqüentes descritas no trabalho de Maynard16, assim
como em nosso estudo16. As complicações são causa-
das por imobilidade muscular, hipoventilação alveolar,
decúbito imobilizado ativa ou passivamente no leito e
como decorrência direta da lesão medular.

Entre as complicações decorrentes do próprio
tratamento, houve perdas de fixação de halo-colete em
três e, em duas, as lesões foram irredutíveis pela tração.
Um paciente apresentou dissociação atlantoaxial
vertical4 após tração para subluxação C1-C2.

Dois pacientes apresentaram piora neurológica. Um
deles teve piora espontânea antes da cirurgia e foi
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operado de urgência. Um paciente teve o deficit motor
piorado após a cirurgia. Este, em ASIA E no pré-
operatório, evoluiu para ASIA C, tendo recuperação
parcial durante a evolução.

As lesões O-C1-C2 causaram dano neurológico
menos freqüentemente que as C3-C7 (11,6%/61,04%).
Traumatismos naquele nível, freqüentemente, mani-
festam-se sem deficits (88,4%). A lesão neurológica
acima de C3, quando ocorre, é freqüentemente fatal9.

Mais de 60% dos pacientes com TRMC C3-C7
apresentaram deficits neurológicos e 41,5% apresen-
taram paralisia sem força alguma evidenciável ao exame,
com ou sem preservação sensitiva.

Com base nos dados obtidos, podemos estimar o
prognóstico para deambulação após TRMC. Conside-
rando os pacientes com potencialidades para deambular
(ASIA C, D e E e os quadros centromedulares), 45/77
(58,4%) pacientes terão a possibilidade de deambular.
Mais de 40% não deambularão (ASIA  A e B).

A proporção de indivíduos com TRMC que morrem
direta e precocemente em razão de trauma oscila entre
4% e 17%. Porém, a proporção de indivíduos que morrem
durante a hospitalização aumenta a mortalidade desse
traumatismo. Segundo Kraus12, 21% morrem nos
primeiros dias do trauma durante sua hospitalização
inicial, enquanto 48% morrem antes da alta hospitalar.

Em nossa amostra, 16 (16,8%) evoluíram para óbito.
Entre os pacientes com lesão completa, 39% dos
pacientes com TRM C3-C7 morreram, assim como 100%
(2 casos) dos TRM O-C1-C2. Lesões O-C1-C2 causaram
mortalidade 6,6 vezes maior que as lesões C3-C7.

Nenhum paciente com preservação de alguma
atividade motora evoluiu para óbito.

A maioria dos TRMC O-C1-C2 se localizou em C2
(13/17). A fratura do odontóide tipo II e a fratura do
enforcado (espondilolistese traumática) foram as mais
freqüentes. C2 é o centro da movimentação craniocer-
vical, colocando-o vulnerável a lesões.

Os tipos mais freqüentes de TRMC C3-C7 foram a
lesão em hiperflexão, seguida da lesão em carga axial e
trauma em extensão. O nível mais acometido foi C5;
10,39% tiveram lesão medular sem lesão óssea nem
ligamentar. O diagnóstico de lesão óssea e ligamentar
depende do método de análise. Foram usadas a tomo-
grafia computadorizada e a radiografia simples. A
ressonância magnética não foi disponível na fase aguda.

Dos pacientes O-C1-C2, 47% puderam ser tratados
conservadoramente. O halo-colete, sistema de órtese
mais rígido disponível, foi usado nas lesões instáveis
e com grandes chances de não cicatrização. Em 3
pacientes houve complicações que impediram a
continuação do uso: perda de parafusos cranianos,
infecção e dermatite de contato. Um paciente se recusou
a usar halo-colete. Os que não puderam usá-lo foram
tratados com colar occipitomandibuloesternal.

O tratamento cirúrgico seguiu o conceito de poupar
a movimentação não alterada pelo trauma o máximo
possível, para evitar falências de sistemas e dor por
imobilização de partes extremamente importantes na
mobilidade. Assim, o parafuso no odontóide e o para-
fuso transarticular C1-C2 foram usados em 4 pacientes.
Os retângulos e os sistemas de fixação sublaminares
foram usados nos casos irredutíveis.

A via anterior foi usada em todos os pacientes com
TRMC C3-C7 e subluxações reduzidas, naqueles com
compressão ventral ao saco dural e/ou destruição do corpo
vertebral que não tinham contra-indicações para esta.

Pela via posterior, foram operados os pacientes que
apresentavam lesões irredutíveis secundárias a bloqueio
facetário e/ou contra-indicações para via anterior.

Nos casos de síndrome centromedular, a cirurgia
tem sido contra-indicada na fase aguda, pois, freqüen-
temente, ocorre piora neurológica pós-operatória.

 DeVivo9 achou que lesões C1-C3 causam 6,6 vezes
mais mortalidade que as lesões abaixo. Nos seus
estudos, a taxa de mortalidade para lesões C4 ou C5 e
C6 a C8 foram 2,5 e 1,5 vezes maiores, respectivamente,
naqueles com paraplegia. Os pacientes em Frankel A
tiveram um risco de mortalidade relativo 3,9 vezes maior
que aqueles em Frankel D, enquanto aqueles em Frankel
B ou C tinham um risco de mortalidade relativo de 2,3.
Idade, nível e graduação na escala de Frankel são fatores
importantes para o prognóstico.

Nenhum paciente com algum grau de movimentação
de membros abaixo do nível da lesão obituou. O estado
neurológico foi o principal fator prognóstico quad vitae
do trauma raquimedular.

Conclusões
1) A incidência do TRM na zona norte da cidade

de São Paulo é de 22,63/milhão/ano, e a do
TRMC, 8,6/milhão/ano, menor que a relatada
pela maioria dos trabalhos pesquisados.

2) A tendência entre 1997 e 2000 não mostrou
diferença significativa, embora a média mensal
de casos do ano de 1999 tenha sido 1,84 vez
maior que a média de 1996. Essa diferença pode
ser importante com relação à previsão de recur-
sos e materiais para o tratamento anual.

3) As causas que provocaram o TRMC neste
estudo são diferentes das descritas tradicional-
mente, predominando as quedas ao solo, em
vez dos acidentes automobilísticos.

4) Nove locais de origem dos pacientes entre os
55 identificados foram responsáveis por mais
de um terço dos TRMC.
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5) A média de idade de nossos pacientes foi de 35
anos. Apenas 45% da amostra apresentava
idade inferior a 30 anos.

6) As complicações apareceram em 44,21% dos
pacientes e foram potencialmente graves.

7) A duração média de internação foi de 25,86 dias.
8) As lesões O-C1-C2 causaram dano neurológico

menos freqüentemente que as C3-C7 (11,6%/
61,04%). As lesões completas acima de C3 foram
fatais.

9) Mais de 60% dos pacientes com TRMC C3-C7
apresentaram deficits neurológicos e 41,5%
apresentaram paralisia, sem nenhuma força
evidenciável ao exame, com ou sem preservação
sensitiva. Destes, 44% morreram.

10) Piora neurológica após a internação é ocor-
rência rara. Um paciente entre os 95 apresentou
piora neurológica antes da cirurgia, e outro teve
seu quadro neurológico piorado pela cirurgia,
com recuperação parcial durante a evolução.

11) O estado neurológico e o nível da lesão foram
os fatores prognósticos mais importantes.

12) Os 95 pacientes utilizaram 77 sistemas de fixação
e/ou halo-coletes.
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Comentários
A lesão medular é uma das doenças mais devas-

tadoras para o ser humano e o trauma é a sua causa
mais freqüente. Conhecer sua epidemiologia é o pri-
meiro passo para planejar sua prevenção e tratamento.
Por esse motivo congratulo os autores pelo excelente
trabalho. A incidência de lesão medular estimada para
a região Sudeste é de 71 casos por milhão de habitantes,
em trabalho realizado com base no ano de 19971. Vale
ressaltar que os índices do Brasil são altos quando
comparados com outros países do mundo, como o
Japão e os EUA, nos quais a variação é de 12 a 40/
milhão de habitantes/ano. Considerando que os auto-
res encontraram uma incidência de 22 casos/milhão/
ano, acredito que os números incluem, como é de se
esperar, apenas os casos graves que necessitam de
internação e transferência para tratamento intensivo.
Provavelmente, dois terços dos casos foram tratados
nos hospitais de atendimento primário e secundário da
região. Os dados apontam que um terço das lesões da
coluna vertebral ocorre na região cervical2. O que
chama a atenção é a causa mais freqüente ter sido a
queda, e não o acidente de trânsito. Esse achado é
inusitado e dá característica inédita ao trabalho.
Justifica uma complementação com um trabalho
comunitário detalhado para descobrir as causas das
quedas e planejar sua prevenção. Esse achado pro-
vavelmente influencia nas características das lesões
osteoligamentares encontradas, sua gravidade, com-
plicações e técnica de tratamento. Lembro ter anali-
sado o trauma raquimedular em crianças e observado
que as inúmeras lesões por projétil de arma de fogo
apresentavam características clínica e terapêutica
muito diferentes das outras causas e, por isso, modifi-
cavam substancialmente a avaliação estatística do
trabalho3. Creio que essa diferença (quedas) explique a
ocorrência de pacientes com um pouco mais de idade
(4a década) que a média dos que sofrem acidente de
trânsito (3a década) e isso deve explicar a maior
incidência da lesão centromedular que ocorre em
pacientes idosos que associam espondiloartrose

cervical e conseqüente canal estreito; provavelmente,
o perfil do trabalhador da construção civil no Brasil4.

Pacientes com lesão cervical alta geralmente vão a
óbito no local do acidente. Os sobreviventes têm pouco
ou nenhum deficit5. A coluna cervical baixa tem maior
número de sobreviventes no período imediatamente
após a lesão, mas um alto índice de óbitos tardios em
razão de complicações associadas à gravidade da lesão
medular. Nesse grupo, a cirurgia, quando indicada,
ocorreu em média 12 dias após a internação, o que
significa que somente foi realizada após uma avaliação,
preparo do paciente e planejamento. A via e a técnica
cirúrgica dependem das condições locais e da afinidade
da equipe com as instrumentações disponíveis.

Gostaria de enfatizar que o acúmulo de experiência
e sua análise metódica é um fator determinante no
resultado do tratamento em patologias graves como
esta. Por esse motivo, parabenizo os autores, pois sua
pesquisa ajuda a consolidar uma unidade de atendi-
mento ao lesado medular grave em uma região de
crescente incidência em nosso país.
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