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RESUMO
O estudo teve como objetivo analisar os dados epidemiológicos e a funcionalidade dos
pacientes acometidos por Traumatismo Raquimedular (TRM). Foram avaliados 84
pacientes internados no hospital em decorrência de TRM. A idade média foi de 37,26 ±
16,76 anos, com destaque para o gênero masculino com 79,76%. O segmento cervical
foi o de maior predominância (36,90%; n=31). A funcionalidade foi categorizada
seguindo a CIF, sendo que nas funções do corpo, não foi evidenciado nenhuma
deficiência nas funções mentais, da visão e auditivas. Na classificação das estruturas
relacionadas com o movimento foi evidenciada uma deficiência em membros
superiores, de 12,50%, e inferiores de 45,00%. Nas interações e relacionamentos
interpessoais, foi evidenciado que somente 2,50% dos pacientes tinham alguma
deficiência. Pode-se concluir que os indivíduos acometidos correspondem a homens, na
idade produtiva com funcionalidade deficiente mais acentuada no tronco inferior e nas
questões de mobilidade e auto cuidado.
Palavras-chave: Medular Espinhal. Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde. Transtornos das Habilidades Motoras.
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ABSTRACT
The objective of the study was to analyze the epidemiological data and the functionality
of the patients affected by Rquimedular Trauma (MRT). We evaluated 84 patients
admitted to the hospital as a result of MRT. The mean age was 37.26 ± 16.76 years,
with emphasis on males with 79.76%. The cervical segment was the most prevalent
(36.90%, n = 31). Functionality was categorized according to CIF, and in the body
functions, no deficiency in mental, vision and auditory functions was evidenced. In the
classification of the structures related to the movement, there was a deficiency in upper
limbs of 12.50% and inferior of 45.00%. In interactions and interpersonal relationships,
it was evidenced that only 2.50% of the patients had some deficiency. It can be
concluded that the individuals affected correspond to men, at the productive age with
more deficient functionality in the inferior trunk and in the issues of mobility and selfcare.
Key words: Spinal Cord injuries. International Classification of Functioning, Disability
and Health. Motor Skills Disorders.
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dos pacientes concentraram-se na faixa

Tabela 1 – Distribuição dos dados de acordo com as características epidemiológicas.
Fortaleza/CE, 2018.
Faixa etária
≤ 15 anos
16 a 29 anos
30 a 59 anos
≥ 60 anos
TOTAL
Gênero
Masculino
Feminino
TOTAL
Escolaridade
Analfabeto
Alfabetizado
Ensino Fundamental I
Ensino Fundamental II
Ensino Médio
Ensino Superior
TOTAL
Ocupação
Empregado

n
01
33
44
06
84
n
67
17
84
n
10
9
29
16
17
3
84
n
49
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%
01,19
39,28
52,38
07,14
100,00
%
79,76
20,24
100,00
%
11,90
10,71
34,52
19,05
20,24
03,58
100,00
%
58,33

Sem ocupação
TOTAL
Procedência
Fortaleza (capital)
Cidades do interior do
Ceará
TOTAL

35
84
n
35
49

41,67
100,00
%
41,67
58,33

84

100,00

No que se refere aos hábitos da vida diária que podem favorecer a acidentes,
provocando trauma na coluna vertebral, detectou-se na pesquisa que 64,28% (n=54) das
vítimas consumem bebidas alcoólicas, 21,42% (n=18) afirmaram ser tabagistas, e
20,23% (n=17) eram usuárias de medicações, principalmente para controle da pressão
arterial. Vale ressaltar que 25,00% (n=21) faziam uso de drogas ilícitas (Tabela 2),
sendo desses 57,14% (n=12) usuários de maconha, 23,81% (n=5) de cocaína e de crack
19,05% (n=4).

Tabela 2 – Distribuição dos dados de acordo com os hábitos da vida diária que podem
favorecer ao traumatismo raquimedular. Fortaleza/CE, 2018.

Tabagismo
Sim
Não
TOTAL
Etilismo
Sim
Não
TOTAL
Uso de Medicação
Sim
Não
TOTAL
Drogas ilícitas
Sim
Não
TOTAL

n
18
66
84
n
54
30
84
n
17
67
84
n
21
63
84

%
21,42
78,58
100,00
%
64,28
35,72
100,00
%
20,23
79,74
100,00
%
25,00
75,00
100,00

Com relação ao segmento da coluna atingido no trauma foi evidenciado que não
existe uma predominância entre os mesmos, porém, a coluna cervical foi a que
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apresentou um percentual maior, com 36,90% (n=31), sendo que ainda foi encontrado
2,38% (n=2) com comprometimento cervico-torácico (Tabela 3).
Com relação a procedimentos cirúrgicos na coluna vertebral após o trauma, foi
evidenciado que somente 41,66% (n=35) foram submetidos à cirurgia de
fixação/correção da coluna, sendo que desses 25,71% (n=9) foram na coluna cervical,
34,28% (n=12) na torácica e com maior predominância na coluna lombar com 40,01%
(n=14) (Tabela 3).

Tabela 3 – Distribuição dos dados de acordo com o segmento da coluna com trauma
acometido e submissão a procedimento cirúrgico. Fortaleza/CE, 2018.

Segmento da Coluna
Vertebral
Cervical
Cervico-Torácico
Torácico
Lombar
Lombo-Sacra
TOTAL
Realizado Cirurgia
Sim
Não
TOTAL

n

%

31
02
25
25
01
84
n
35
49
84

36,90
2,38
29,76
29,76
01,20
100,00
%
41,66
58,34
100,00

Com relação à funcionalidade, somente foi possível avaliar 95,23% (n=80) dos
pacientes, pois 4,76% (n=4) foram a óbitos durante o período de acompanhamento.
A funcionalidade foi categorizada seguindo a Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, sendo que nas funções do corpo não foi
evidenciado nenhuma deficiência nas funções mentais, da visão e auditivas; porém, na
tátil, apenas 52,50% (n=42); na sensação de dor 90,00% (n=72); na voz e na fala
92,50% (n=74) (Tabela 4).
Com relação às funções do aparelho respiratório, não foi evidenciada deficiência
na frequência respiratória em 92,50% (n=74), no ritmo 91,25% (n=73), na profundidade
78,75% (n=63). Todavia, com relação ao uso de via área artificial, o índice dessa
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ausência de deficiência foi de 65,00% (n=52), e sem suporte de oxigênio no momento
da alta foi de 96,25% (n=77). Com relação à tosse, foi possível evidenciar que 81,25%
(n=65) dos pacientes analisados tinham uma força eficaz para tossir (Tabela 4).
Na classificação das estruturas relacionadas com o movimento, a cabeça e
pescoço tinham ausência de deficiência em 91,25 (n=73) e em ombro 90,00% (n=72),
porém, foi evidenciada uma deficiência de 96-100% em membros superiores em
12,50% (n=10) e em membro inferior 45,00% (n=36) da amostra analisada (Tabela 4).

Tabela 4 – Distribuição dos dados de acordo com os qualificadores da CIF relacionados
às Funções do Corpo da amostra analisada. Fortaleza/CE, 2018.
Categoria Nome da categoria

b110

Qualificadores da CIF
n
n
(Sem
% (apresentaram deficiência)
deficiência)
FUNÇÕES DO CORPO
Funções Mentais
Funções da Consciência
80
0
80

0

80

0

80

0

42

29
96-100%
6
50-95%
0
25-49%
3
5-24%

b280

Sensação de dor
Dor localizada

72

0
96-100%
3
50-95%
4
25-49%
1
5-24%

b310

Funções da voz e da fala
Funções da Voz

74

2
96-100%

b114
b2100
b2300
b265

Funções da Orientação
Funções da Visão
Funções da Acuidade Visual
Funções Auditivas
Detecção de sons
Função Tátil
Sensação de superfícies e
texturas
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2
50-95%
0
25-49%
2
5-24%

b4400

Funções do aparelho
respiratório
Frequência Respiração

74

b4401

Ritmo Respiração

73

b4402

Profundidade Respiração

63

b4408

Uso de via aérea artificial

52

b4409

Uso de oxigenioterapia

77

b450

Tosse Eficaz

65
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0
96-100%
3
50-95%
3
25-49%
0
5-24%
0
96-100%
2
50-95%
4
25-49%
1
5-24%
0
96-100%
2
50-95%
10
25-49%
5
5-24%
3
96-100%
2
50-95%
0
25-49%
2
5-24%
3
96-100%
0
50-95%
0
25-49%
0
5-24%
3
96-100%

3
50-95%
8
25-49%
1
5-24%

s410

Estrutura do aparelho
cardio-respiratório
Aparelho Cardiovascular

79

s420

Aparelho Respiratório

75

s710

Estruturas relacionadas
com o movimento
Cabeça e Pescoço

73

s720

Ombro

72

s730

Membro Superior

56
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0
96-100%
0
50-95%
0
25-49%
1
5-24%
0
96-100%
2
50-95%
1
25-49%
2
5-24%

3
96-100%
1
50-95%
2
25-49%
1
5-24%
3
96-100%
3
50-95%
1
25-49%
1
5-24%
10
96-100%
10
50-95%
2
25-49%
2
5-24%

s740

Região Pélvica

50

s750

Membro inferior

36

s7600

Coluna Vertebral

47

28
96-100%
1
50-95%
1
25-49%
0
5-24%
36
96-100%
3
50-95%
3
25-49%
2
5-24%
18
96-100%
0
50-95%
10
25-49%
5
5-24%

O perfil de qualificadores atribuídos aos componentes de Atividade e
Participação apresentou comprometimento nas funções de Auto Cuidado e Mobilidade,
sendo que a atividade Andar tinha uma deficiência em 96-100% em 38,75% (n=31) e os
cuidados relacionados com o processo de excreção em 43,75% (n=35) dos pacientes
acompanhados. Nas Interações e Relacionamentos Interpessoais foi evidenciado que
somente 2,50% (n=2) dos pacientes tinham alguma deficiência nesse item, sendo de 5095% das atividades (Tabela 5).

Tabela 5 – Distribuição dos dados de acordo com os qualificadores da CIF relacionados
às Atividades e Participação da amostra analisada. Fortaleza/CE, 2018.
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Categoria

Nome da categoria

Qualificadores da CIF
Alguma
%
deficiência (apresentaram
(não
deficiência)
especificada)
ATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO
Mobilidade
Mudar de posição básica
49
27
96-100%
4
50-95%
0
25-49%
0
5-24%
Andar
41
31
96-100%
2
50-95%
5
25-49%
1
5-24%
Auto Cuidado
Cuidados relacionados
45
35
com o processo de
96-100%
excreção
0
50-95%
0
25-49%
0
5-24%
Comer
56
8
96-100%
10
50-95%
5
25-49%
1
5-24%
Beber
56
8
96-100%
10
50-95%
5
25-49%
1
5-24%
Interações e
Sem
deficiência

d4
d410

d450

d530

d550

d560
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relacionamentos
interpessoais
Interações interpessoais
básicas (respeito,
tolerância, contato físico)

d710

78

0
96-100%
0
50-95%
2
25-49%
0
5-24%

anos, podendo ser destacado que a
intersecção

DISCUSSÃO
No Brasil, existe uma carência
de estudos que avaliam a funcionalidade
do TRM utilizando a CIF. Esse estudo
incluiu

apenas

pacientes

que

necessitaram de tratamento, excluindo
pacientes que não sobreviveram ao
trauma no momento do acidente ou na
sala

de

emergência.

Constatou-se

Brasil por Araújo et al 13, Frizon et al 3,
Santos et al

14

, Brito et al

2

e

A taxa de óbito no estudo foi
bem abaixo do apresentado por Pereira
16

, porém, nos níveis do estudo de

população economicamente ativa. Ao
acometer

semelhança

na

pessoas

economicamente

ativas, o trauma raquimedular acaba
interrompendo a atividade profissional
desse indivíduo, modificando o seu
cotidiano e da sua família e gerando um
alto custo para a sociedade 18.
Ressaltam-se
prejuízos

o

econômicos

impacto

e

sobre

o

seguimento da população, influenciando
nos indicadores: anos potenciais de vida

trabalho,

aposentadorias

precoces,

limitações físicas, emocionais e morais
do acidentado e de toda a estrutura
familiar e social na qual a vítima está

Grossman et al 17.
Ocorreu,

atinge

perdidos, períodos de afastamento do

Vasconcelos & Riberto 15.

et al

faixas

indivíduos adultos, que correspondem à

predominância do gênero masculino,
indo ao encontro das pesquisas feitas no

dessas

todavia,
idade

média

uma

inserida 19,20.
Araújo et al

dos

acometidos pelo trauma no estudo, pois
a faixa etária de predominância no
presente estudo ficou entre 30 a 59 anos
e no estudo de Santos et al 14 de 20 a 40

esses

indivíduos

11

destacam que
correspondem

justamente à parcela economicamente
ativa da população, representando não
só uma grande perda de mão de obra,
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mas um prejuízo para a sociedade,

Santos et al

14

evidenciaram no

levando a custos altos no tratamento e

seu artigo, que 17% de todos os

recuperação da funcionalidade.

pacientes

com

trama

raquimedular

Os pacientes apresentam na

faziam uso de álcool. Esse dado veio de

maioria dos casos, baixo nível de

encontro com o presente estudo, em que

escolaridade (analfabeto, alfabetizado e

64,28% eram etilistas. Reforçando os

Ensino Fundamental I com 57,13%;

fatores que podem propiciar ao Trauma

n=48), assim como no estudo de Blanes

foi evidenciado que 25,00% afirmaram

et al

21

e o de Araújo et al

13

. O baixo

nível de escolaridade predominante

usar drogas ilícitas, sendo que 57,14%
desses usam maconha.
Araújo et al 13 destacam nos seus

neste estudo foi observado em outros
estudos nacionais

22

, pois pessoas com

resultados que a cidade de maior

menor instrução podem estar mais

prevalência

sujeitos aos acidentes, o que sugere que

traumatismo raquimedular corresponde

o nível baixo de escolaridade favorece a

à capital do estado analisado (São

uma maior exposição a acidentes que

Paulo).

podem levar a lesões raquimedulares.

evidenciado no presente estudo, pois

Conforme destaca Araújo et al

12

,

todavia, isso pode ser verificado nos
países

subdesenvolvidos

ou

em

dos

Esse

acometidos

resultado

com

não

foi

nas cidades do interior foi onde ocorreu
maior número de vítimas.
Estudo feito por Araujo et al

13

,

desenvolvimento que têm baixo índice

aponta que o segmento da coluna

de desenvolvimento com baixo nível de

vertebral mais acometido no trauma foi

escolaridade

o cervical, seguido do torácico e depois

e

maior

exposição

a

acidentes e violência.

do lombar. Este dado corrobora o

A sensação de liberdade a que o

presente estudo, que apresentou o

jovem está exposto, pode gerar uma

segmento

cervical

necessidade de testar seus limites,

prevalente na pesquisa, porém, teve

associando a isso um fator cultural, em

uma igualdade de casos entre a coluna

que o gênero masculino expõem-se

torácica e lombar. Todavia, em termos

mais a situações de vulnerabilidade,

do nível de lesões, a maioria dos

como consumo de álcool e uso de

estudos na literatura cita a coluna

drogas ilícitas.

cervical

como
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como

a

o

porção

mais

mais

frequentemente

afetada,

conforme

destaca Bernardi 23 e Yang et al 24.

dor, respiratórias, cardiovasculares e

Evidenciou-se neste estudo que
as

alterações

funcionais

são

a grave em relação às funções tátil e

mais

evidentes em lesões mais altas da

relacionadas ao movimento, porém,
nenhuma

um

funções

Ainda segundo Vianna

26

, as

das

incapacidades de ordem traumática

funções do corpo com maior evidência,

resultam em restrição das atividades e

bem como, verificou-se que lesões mais

da participação social, com prejuízo da

altas da coluna levam a sequelas

qualidade

incapacitantes dos pacientes. Já para

fisiológicas que se desenvolvem no

Diniz et al
da

25

comprometimento

nas

mentais.

coluna vertebral, tendo em vista que
ocorre

deficiência

, em sua pesquisa, metade

sua

amostra

apresentavam

dependência funcional mínima.
Vianna
da

26

vida.

As

alterações

TRM levam a “limitações de atividade”
e “restrições de participação”, com
consequentemente perda de autonomia e

relata que no âmbito

recuperação

de

a

O comprometimento em relação às

de

atividades e participação dos lesionados

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde,

medulares no presente estudo foram

aparece

evidenciadas

Classificação

funcional,

impacto negativo na qualidade de vida.

Internacional

como

um

instrumento

quanto

à

mobilidade

promissor, de grande relevância na

(mudar de posição e andar), ao auto

classificação de disfunções, como no

cuidado (processo de excreções e

caso da lesão medular. De acordo com a

alimentar-se) e realmente atingiram um

autora,

nível de deficiência significativo na

o

TRM

ocasiona

várias

alterações relacionadas às estruturas e

amostra analisada.
27

funções corporais, como alterações das

No estudo de Lima et al

funções mentais, sensoriais e dor,

destacado que as vitimas de TRM

funções do aparelho cardiovascular e

apresentavam sentimento de impotência

respiratório,

funções

diante da situação vivenciada, como a

e

perda da autonomia, do desejo de se

relacionadas com o movimento. Este

mexer e não conseguir, a sensação de

resultado foi evidenciado apenas em

prisão e o desejo de não estar naquele

parte nesse estudo, visto que também

lugar. Assim como, no estudo de Vall et

apresentou deficiências variando de leve

al

neuromusculoesqueléticas

28

foi

, que classificou a funcionalidade
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de 109 pacientes vítimas de TRM
utilizando a CIF, e evidenciou que
algumas

das

categorias

CONCLUSÃO

mais

Pode-se concluir, de acordo com

comprometidas em relação às funções

a população e o período estudado, que o

do corpo foram sexualidade, sono,

perfil do trauma raquimedular em

emoção e peso corporal. Estes dados

Fortaleza/CE pode ser descrito como:

vão de encontro aos do estudo em

indivíduos do gênero masculino, em

questão, visto que em relação às

média com 37,26 ± 16,76 anos de idade,

interações

relacionamentos

que corresponde a homens na idade

interpessoais foi evidenciado que uma

produtiva, com lesão medular cervical.

parcela mínima dos pacientes tinham

A

alguma deficiência nesse item.

encontra-se

e

Até o presente momento, poucos
estudos foram descritos na literatura em

funcionalidade

dessa

com

amostra

deficiência

mais

acentuada no tronco inferior e nas
questões de mobilidade e auto cuidado.

relação à funcionalidade dos indivíduos

Os achados do presente estudo

que sofreram TRM, principalmente na

podem

cidade de Fortaleza/CE. No decorrer da

profissionais

realização do presente estudo foram

pesquisadores para traçar estratégias no

encontradas

cuidado em saúde das pessoas com

algumas

limitações

e

contribuir
e,

com
bem

como

TRM,

difícil localização dos casos de TRM, o

promoção da saúde e de prevenção de

que tornou o estudo mais demorado e

traumas raquimedulares, como também

trabalhoso, visto que foi preciso efetuar

oferecendo subsídios para os cuidados

buscas manuais nos prontuários das

no domicílio

unidades

(2)

processos

de

funcionalidade.

prontuários

internação;

com

e

preenchimento

de
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de

na continuidade dos

dados incompletos.
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