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Introdução e objetivos: 

O trauma raquimedular produz uma variedade de alterações fisiológicas e déficits 
neurológicos que impactam a funcionalidade. O objetivo foi avaliar o perfil 
epidemiológico e funcional de pacientes com trauma raquimedular atendidos no 
ambulatório de fisioterapia da Associação de Lesados Medulares do RS.  

Métodos: 
Estudo observacional descritivo prospectivo, sob protocolo n.10/068 do CEP da 
UNISINOS. Foram avaliados 32 pacientes com TRM. Os pacientes foram submetidos à 
avaliação funcional por meio do instrumento de Medida de Independência Funcional 
(MIF), avaliação da classificação do nível de lesão medular utilizando-se a Escala de 
Classificação Neurológica da Lesão Medular (ASIA) e a avaliação do índice de massa 
corporal (IMC).  

Resultado: 
A idade média foi de 35,9 anos com predomínio do sexo masculino. Em relação ao nível 
e etiologia da lesão, prevaleceram as lesões torácicas e feridos por arma de fogo. Para 
o IMC a amostra foi considerada dentro do peso ideal, sendo que o grupo com lesão 
cervical apresentou média mais elevada, mas não significativa (p>0,05). A relação entre 
o nível de lesão e a classificação ASIA foi significativa (p<0,001), de forma que pacientes 
com lesão cervical apresentaram associação com as classificações C e D, enquanto o 
grupo com lesão torácica apresentou associação com a classificação A. Tabela 1. Na 
avaliação do MIF, o grupo de pacientes com lesão torácica apresentou média 
significativamente mais elevada (p<0,001) que aqueles com lesão cervical, tanto para o 
MIF total quanto para o MIF motor. 

Discussão e conclusão: 

O TRM atinge em sua maioria homens jovens que se encontram em idade produtiva nos 
quais as lesões torácicas são mais prevalentes, e os ferimentos por arma de fogo 
constituem uma causa relevante de lesão incapacitante por TRM. Sugere-se que a 
inserção dos pacientes lesados medulares em um programa de reabilitação pode 
interferir na manutenção do peso corporal e funcionalidade. 


