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Introdução e objetivos: A lesão medular é uma lesão neurológica de
grande importância para a saúde pública, uma vez que a maior parte dos
lesados medulares são adultos jovens. O objetivo do presente estudo foi
identificar o perfil epidemiológico de pacientes com diagnóstico de lesão
medular, que realizaram atendimento fisioterapêutico na Clínica-Escola de
Fisioterapia da UNICENTRO, no município de Guarapuava/PR.

Métodos: Trata-se de um estudo transversal descritivo, baseado na coleta
de dados de prontuários. Após a aprovação pelo Comitê de Ética em
Pesquisa, sob parecer número 487.651/2013 foram analisados os
prontuários de pacientes que procuraram atendimento fisioterapêutico entre
o período de 2003 a 2013. Foi utilizado um roteiro de avaliação
fisioterapêutico, elaborado pelas pesquisadoras para a coleta de
informações sócio-demográficas e características clínicas. Os dados foram
analisados com auxílio do software estatístico SPSS versão 20.0.

Resultado: Dos 58 pacientes com diagnóstico de lesão medular traumática,
o gênero masculino foi mais prevalente, com 52 (89,65%) casos. A idade
média foi de 33,6 ±12,2 para ambos os gêneros e a etiologia mais comum foi
por queda (32,7%), seguida por acidente de trânsito (31%) e arma de fogo
(26%). Com relação a características clínicas, a região mais acometida foi a
torácica (51,72%), seguida da região cervical (20,7%) e lombar (17,24%). A
lesão incompleta foi a mais prevalente (51,7%) e cerca de 53,45% dos
indivíduos apresentavam complicações e deformidades físicas.

Discussão e conclusão: A lesão medular traumática é uma condição
incapacitante, de proporções devastadoras ao indivíduo acometido e sua
família. Surge de forma abrupta e inesperada, gerando alto custo social.
Tornam-se imprescindíveis programas de prevenção e educação em saúde
em relação à etiologia da lesão medular traumática. Devem ser realizadas
ações para prevenção de quedas, acidentes automobilísticos e demais



traumas mostrados neste estudo, pois essas causas são eventos passíveis de
prevenção.
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