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RESUMO

O Traumatismo Raquimedular (TRM) é uma doença heterogênea, podendo ser decorrente de uma fratura simples sem déficit neurológico, até 
casos de lesão neurológica grave e lesão sistêmica grave. Consiste de uma agressão à medula espinhal que pode ocasionar danos neurológicos, 
tais como alterações da função motora, sensitiva e autônoma. Os danos variam de uma concussão transitória, onde o paciente recupera-se 
completamente até uma transecção completa, tornando o paciente paralisado abaixo do nível da lesão traumática. O objetivo do estudo consistiu 
em verificar o perfil sociodemográfico dos lesionados raquimedulares da amostra em estudo. A metodologia do estudo tratou-se de um estudo 
descritivo, exploratório e transversal, com abordagem quantitativa dos resultados apresentados, realizado em um hospital público na cidade de 
Fortaleza/CE, foi aplicado um instrumento de coleta de dados com os pacientes e/ou responsáveis, que constava de dados pessoais, estado civil, 
município de residencia e hábitos práticos antes do acidente e o fator causal da lesão raquimedular, o estudo foi submetido e aprovado pelo 
Comitê de Ética em pesquisa do Hospital em estudo, no período de abril a maio de 2018. A amostra do estudo foi composta de 25 pacientes 
admitidos no Hospital em estudo. A média de idade dos participantes foi de 35,32 ±15,02 anos, 72% (n=18) do gênero masculino e 28% (n=7) do 
feminino, 68% (n=17) residem fora da Capital do Ceará, 44% (n=11) possuem Ensino Medico Completo. Com relação ao hábito do tabagismo 80% 
(n=20) fizeram referencia a não ter esse hábito, porém 68% (n=17) ressaltaram que fazem ingestão de álcool e 84% (n=21) não utilização drogas 
ilícitas. A partir dos achados deste estudo, pode-se concluir que os pacientes acometidos desse trauma estão na idade produtiva e que 
apresentam certo grau de estudo e que o uso de drogas ilícitas não teria relação com o trauma. Porem medidas esclarecedoras com relação às 
lesões do trauma na medula poderiam ser ofertadas para a população.
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