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RESUMO

O Traumatismo Raquimedular (TRM) é uma doença heterogênea, que 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 estudo teve 
como objetivo analisar os dados epidemiológicos e a funcionalidade dos pacientes acometidos por Traumatismo Raquimedular em um hospital na 
Cidade de Fortaleza/Ce. A coleta foi realizada no período de abril a setembro de 2018, mediante aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 
referido hospital. Foram avaliados 84 pacientes internados no hospital em decorrência de traumatismo raquimedular. A idade média foi de 37,26 
± 16,76 anos, sendo que 52,38% (n=44) dos pacientes concentraram-se na faixa etária de 30 a 59 anos. Em relação ao gênero, destacou-se 
masculino com 79,76% (n=67) fazendo com que a proporção desse gênero para com o feminino fosse de 3,94:1. Com relação aos hábitos de vida, 
detectou-se que 64,28% (n=54) das vítimas consumem bebidas alcoólicas, 20,23% (n=17) afirmaram ser tabagistas. Vale ressaltar que 25,00% (n=
21) faziam uso de drogas ilícitas. Quanto ao segmento da coluna vertebral afetado, o cervical teve maior predominância, com 36,90% (n=31), 
sendo que ainda foi encontrado 2,38% (n=2) com comprometimento cérvico-torácico. 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, 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 em membros superiores, de 12,50% (n=10), e inferiores de 45,00% (n=36). Nas interações e relacionamentos 
interpessoais, foi evidenciado que somente 2,50% (n=2) dos pacientes tinham alguma deficiência. Pode-se concluir que os indivíduos acometidos 
de traumatismo raquimedular correspondem a homens, na idade produtiva. Esses dados podem contribuir com gestores, profissionais, bem 
como com pesquisadores, para traçar estratégias no cuidado em saúde, elaborando programas de promoção da saúde e de serviços de 
reabilitação.

Saúde

Fisioterapia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


