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ARTIGO ORIGINAL

Principais complicações do Traumatismo Raquimedular 
nos pacientes internados na unidade de neurocirurgia 
do Hospital de Base do Distrito Federal
Major complications Spinal Trauma in patients in neurosurgery unit Base 
Hospital Distrito Federal

RESUMO

Introdução: O trauma raquimedular é uma agressão à medula espinhal 
que pode ocasionar danos neurológicos, tais como alterações da função 
motora, sensitiva e autônoma. Acidentes automobilísticos, queda de altu-
ra, acidente por mergulho em água rasa e ferimentos por arma de fogo têm 
sido as principais causas de traumatismo raquimedular.

Objetivos: Levantar as principais complicações do traumatismo raqui-
medular nos pacientes internados na unidade de neurocirurgia do Hospi-
tal de Base do Distrito Federal no ano de 2012.

Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, retrospectivo, descri-
tivo, com corte transversal, realizado por meio de pesquisa de dados se-
cundários. O estudo foi realizado com dados obtidos no banco de dados 
do prontuário eletrônico (TRACK CARE) do Hospital de Base do Distrito 
Federal.

Resultado e discussão: A avaliação dos 36 prontuários eletrônicos de ví-
timas de traumatismo raquimedular permitiu verificar as complicações de 
maior incidência, sendo a bexiga neurogênica (intrínseca da patologia) e a 
úlcera por pressão (decorrente da internação) as mais prevalentes. Mais da 
metade dos pacientes apresentaram complicações durante a hospitaliza-
ção, com destaque para a bexiga neurogênica, sendo que as lesões comple-
tas foram as que tiveram maior incidência de complicações relacionadas 
ao traumatismo raquimedular.

Palavras-chave: Traumatismo da coluna vertebral; Complicações; En-
fermagem.
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ABSTRACT

Introduction: The spinal cord injury is an insult to the spinal cord which 
can cause neurological damage, such as changes in motor function, sen-
sory and autonomous. Automobile accidents, falls, accidents per dive in 
shallow water and injury by firearms have been the main causes of Spinal 
Cord Trauma.

Objectives: Raise the main complications of spinal cord injury in patients 
admitted to the neurosurgery unit of the Base Hospital District Federal in 
2012.

Methodology: This is a quantitative, retrospective, descriptive, cross-sec-
tional study using secondary data research. The study was conducted with 
data from the database of electronic medical records (TRACK CARE) of 
the Hospital de Base do Distrito Federal.

Results and discussion: In the evaluation of the electronic medical re-
cords of 36 victims of spinal cord injury has shown complications, which 
the highest incidence of them was neurogenic bladder (intrinsic of the pa-
tology) and pressure ulcers (arising from hospitalization). Over half of the 
patients had complications during hospitalization, especially the neuro-
genic bladder, more prevalent in complete lesions, which had the higher 
incidence of complications related to spinal cord injury

Keywords: Spinal Injury; Complications; Nursing.

INTRODUÇÃO

 O trauma raquimedular (TRM) é uma agressão à 
medula espinhal que pode ocasionar danos neuroló-
gicos, tais como alterações da função motora, sensiti-
va e autônoma, ocorrendo predominantemente nos 
homens em idade produtiva (18-35 anos)1. As lesões 
ocorrem, preferencialmente, no sexo masculino, na 
proporção de 4:1, na faixa etária entre 15 a 40 anos. 
Acidentes automobilísticos, queda de altura, aciden-
te por mergulho em água rasa e ferimentos por arma 
de fogo têm sido as principais causas de traumatis-
mo raquimedular2. O dano à medula espinhal varia 
de uma concussão transitória, da qual o paciente 
recupera-se completamente (contusão, laceração e 
compressão da substância da medula) até uma tran-
secção completa da mesma, tornando o paciente pa-
ralisado abaixo do nível da lesão traumática3.

O maior risco de potenciais complicações desses 
pacientes ocorre quando a acometimento da parte 

neurológica, ou seja, raízes nervosas, nervos perifé-
ricos e medula4. As principais alterações fisiológicas 
que ocorrem com esse paciente são: choque medular, 
choque neurogênico, trombose venosa profunda, 
disrreflexia autônoma, bexiga neurogênica, intesti-
no neurogênico, espasticidade, úlceras por pressão, 
pneumonias, alterações psicossociais e infecções4,5.

Acredita-se que uma assistência de enfermagem 
voltada para a prevenção de complicações possa 
contribuir para minimizar as sequelas, diminuir o 
tempo de hospitalização, melhorar a autoconfiança, 
a credibilidade e a adesão ao tratamento, uma vez 
que pessoas vítimas de TRM, passam por um longo 
processo de reabilitação que é difícil para todos os 
envolvidos e requer ajustes e adaptações no cotidia-
no dos pacientes para que se tornem produtivos. É 
de suma importância o conhecimento do enfermei-
ro sobre as possíveis complicações que um paciente, 
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da lesão, após alguns dias do traumatismo, sendo o 
resultado de uma série de eventos patológicos, rela-
cionados à lesão da membrana celular e suas proteí-
nas, e não da separação física imediata do axônio. A 
interrupção da condução do estímulo nervoso ime-
diatamente após o trauma, provocado pela energia 
cinética da lesão, pode ser devida a uma despolari-
zação imediata da membrana do axônio, associada 
à falha de sua repolarização, que ocasiona perda de 
potássio pelo axônio7.

Classificação do grau de incapacidade – Segundo 
a Associação Americana do TRM

A partir da avaliação dos tratos envolvidos pode-
mos classificar a lesão como completa e incompleta, 
para tal classificação existe uma escala chamada de 
Avaliação da ASIA (ASIA- American Spine Injury 
Association). A Associação Americana do Trauma 
Raquimedular desenvolveu, em 1992, padrões para 
a avaliação e classificação neurológica do TRM, ava-
liação que apresenta, no momento, grande aceitação 
em nível mundial8. Onde temos:

Tabela 1.

Escala de deficiência da ASIA

Escala de Deficiência da ASIA 

A : Lesão com-
pleta

Não existe função motora ou sensi-
tiva nos segmentos sacrais S4-S5.

B: Lesão 
incompleta

Preservação da sensibilidade e 
perda da força motora abaixo do 
nível neurológico, estendendo-se 
até os segmentos sacrais S4-S5.

C: Lesão 
incompleta

Função motora é preservada 
abaixo do nível neurológico, e 
a maioria dos músculos chaves 
abaixo do nível neurológico possui 
grau menor ou igual a 3.

D: Lesão 
incompleta

Função motora é preservada abaixo 
do nível neurológico e a maioria 
dos músculos chaves abaixo do 
nível neurológico possui grau
maior ou igual a 3.

E: Normal Sensibilidade e força motora 
normal.

Fonte: Revisão Trimestral de Temas Neurocirúrgicos - 
2006 - Vol. 3/12.

O Grau de comprometimento neurológico determi-
nará as possíveis complicações em que este paciente 
poderá apresentar, as lesões neurológicas são irre-
versíveis e para uma melhor avaliação do verdadei-
ro grau de comprometimento neurológico é necessá-

vítima de TRM pode apresentar, pois estas compli-
cações podem retardar a recuperação do paciente, a 
volta para casa ou até mesmo levar ao óbito.

O objetivo deste trabalho é levantar as principais 
complicações do traumatismo raquimedular nos pa-
cientes internados na unidade de neurocirurgia do 
Hospital de Base do Distrito Federal.

REFERENCIAL TEÓRICO

Considerações Anatômicas

A coluna vertebral é formada por trinta e três (33) a 
trinta e quatro (34) vértebras (07 cervicais, 12 toráci-
cas, 05 lombares, 05 sacrais e 04 ou 05 coccígeas)2. A 
medula espinhal, nos adultos, possui cerca de 45 cm 
e estende-se desde a altura do atlas (C1) até a primei-
ra ou segunda vértebra lombar. Ela afila-se para for-
mar o cone medular, do qual se estende um filamen-
to delicado, denominado de “filumterminale”, que se 
insere próximo ao primeiro segmento coccígeo. Na 
parte baixa do canal vertebral, descendem as raízes 
dos nervos espinhais caudais, que, juntamente com o 
“filumterminale”, formam a cauda equina, que tem o 
seu início no nível de T11 e termina caudalmente, no 
nível do terceiro segmento sacral, ocupando sozinha 
o canal vertebral abaixo de L22. A medula espinhal 
é um grande condutor de impulsos nervosos sensi-
tivos e motores entre o cérebro e as demais regiões 
do corpo2.

Fisiopatologia

A transferência de energia cinética para a medu-
la espinhal, o rompimento dos axônios, a lesão das 
células nervosas e a rotura dos vasos sanguíneos 
causam a lesão primária da medula espinhal, e, no 
estágio agudo da lesão (até 08 horas após o trauma), 
ocorre hemorragia e necrose da substância cinzenta, 
seguida de edema e hemorragia. Formam-se peté-
quias hemorrágicas na substância cinzenta, logo no 
primeiro minuto da lesão medular espinhal (LME), 
que se aglutinam dentro da primeira hora, resultan-
do na necrose central hemorrágica, que pode esten-
der-se para a substância branca nas 04 a 08 horas 
seguintes, como consequência de uma redução geral 
do fluxo sanguíneo no local da lesão2.

A separação física dos tratos da medula espinhal, 
geralmente, não ocorre nos traumatismos não pe-
netrantes da medula espinhal, tendo sido observada 
separação física dos axônios somente em alguns ca-
sos de ferimento por arma de fogo6. A separação dos 
axônios é um processo gradual, que ocorre no local 
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rio aguardara fase de choque medular que dura em 
torno de três dias a seis semanas, sendo que quadros 
infecciosos podem prolongar este período9.

COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS AO TRM

Choque medular

O choque medular é definido como um estado de 
completa arreflexia da medula espinhal, que ocor-
re após traumatismo grave na medula. Durante o 
choque medular, que pode ocorrer imediatamente 
após o traumatismo da medula espinhal, mesmo que 
a lesão medular não seja completa e permanente, o 
paciente apresenta ausência total da sensibilidade, 
dos movimentos e do reflexo bulbo cavernoso, que 
está presente em condições normais. O retorno do 
reflexo bulbo cavernoso indica o término do choque 
medular, permitindo então a determinação da lesão 
neurológica causada pelo trauma10.

Choque neurogênico

Os pacientes com lesão medular podem apresentar, 
também, queda da pressão arterial, acompanhada 
de bradicardia, que caracteriza o denominado cho-
que neurogênico. Nesses pacientes, a lesão das vias 
eferentes do sistema nervoso simpático medular e 
consequente vasodilatação dos vasos viscerais e das 
extremidades, associadas à perda do tônus simpático 
cardíaco, não permitem que o paciente consiga ele-
var a frequência cardíaca. Essa situação deve ser re-
conhecida e diferenciada do choque hipovolêmico, 
no qual a pressão arterial está diminuída e acompa-
nhada de taquicardia. A reposição de líquidos deve 
ser evitada no choque neurogênico, para não sobre-
carregar a volemia2.

Trombose venosa profunda

Vasodilatação e acúmulo de sangue perifericamente 
aumentar o risco de trombose venosa profunda, es-
pecialmente nas extremidades inferiores. Até 80% 
ou mais de pacientes com lesões completas, foi re-
latado o desenvolvimento de TVP, apresentando 
uma incidência globalde 13,6% entre os pacientes 
internados durante a fase aguda . A incidência de 
TVP é maior 7-10 dias após a lesão10. É uma compli-
cação comum em pessoas com trauma raquimedu-
lar decorrente da imobilidade. A presença de TVP é 
avaliada pela mensuração da circunferência da pan-
turrilha. A profilaxia é feita mediante terapia com 
anticoagulantes, uso de meias elásticas, execução de 
exercícios fisioterápicos que promovam amplitude 
de movimentos. O tratamento envolve o posiciona-

mento adequado no leito, com ligeira elevação e mo-
vimentação passiva11.

Disrreflexia autonômica 

Disrreflexia autonômica é visto particularmente 
em doentes com lesões da medula cervical acima do 
fluxo simpático, mas pode também ocorrer pacien-
tes com lesões torácicas altas acima de T6. É comu-
mente associado à bexiga ou problemas intestinais, 
particularmente hiperdistensão. Até o tempo de alta 
hospitalar, os pacientes devem estar plenamente 
conscientes dos sinais e sintomas de disrreflexia au-
tonômica e ser capaz de direcionar as pessoas para 
ajudar a encontrar e remover a causa. Ele pode ocor-
rer em qualquer altura após o período de choque me-
dular8. A disrreflexia autonômica é uma alteração 
vasomotora, também conhecida como crise autonô-
mica hipertensiva, decorrente de uma liberação do 
sistema nervoso autônomo, que é desencadeada por 
um estímulo nociceptivo. Geralmente ocorre nas le-
sões acima de T5, mais precisamente nas lesões cer-
vicais. Tem como sinais e sintomas: hipertensão arte-
rial, sudorese profusa, rubor facial, congestão nasal e 
cefaléia latejante11.

Bexiga neurogênica

Depois de uma lesão grave da medula espinhal a 
bexiga é inicialmente contraída, e paciente não tra-
tados irão desenvolver retenção aguda .O volume de 
urina na bexiga nunca deve ser permitido exceder 
500 ml15. Diferentes padrões miccionais patológicos 
muitas vezes persistem na fase crônica, dependendo 
do nível de lesão neurológica e grau de recuperação 
funcional. Os problemas incluem: incontinência, 
infecções, urolitíase e danos renais secundários. Os 
mais importantes fatores de risco para desenvol-
vimento de lesão renal são a falta de coordenação 
entre os músculos da parede da bexiga (dissinergia 
detrusor-esfíncter)8.

Intestino neurogênico

A lesão medular provoca mudanças no funciona-
mento do corpo e uma delas, de difícil abordagem 
para muitos de nós, é a função intestinal. Antes de 
uma lesão medular, as pessoas não precisam plane-
jar ou pensar sobre os movimentos intestinais (eva-
cuação). Após uma lesão medular, os movimentos 
intestinais requerem maior tempo, atenção e plane-
jamento. Em geral, pessoas com lesão medular não 
conseguem sentir quando as fezes estão para serem 
eliminadas, e então é necessário auxiliá-las nesse 
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processo. O intestino neurogênico é uma condição 
que afeta o processo corporal para o armazenamento 
e a eliminação de resíduos sólidos de alimentos não 
digeridos. Após uma lesão medular, o sistema nervo-
so não consegue mais controlar a função intestinal 
da mesma maneira como fazia antes12.

Espasticidade

Tônus muscular, a tensão involuntária basal de um 
músculo pode ser normal, diminuída ou aumentada. 
Diminuição do tônus   muscular acompanha parali-
sia devido a uma lesãodo neurônio motor inferior 
é também vista na fase aguda após uma lesão do 
neurônio motor superior(ou seja, durante choque 
espinhal). Aumento do tônus  muscular acompanha 
as fases aguda e crônica na sequência da lesão do 
neurônio motor superior. Isto é conhecido como es-
pasticidade (aumentodo tônus   muscularespástico) 
e deve ser distinguido de outros tipos de hipertonia 
muscular, especialmente rigidez, o que caracteriza 
condições tais como a doença de Parkinson. Espas-
ticidade, por sua vez é um complexoe multifacetado 
aspecto de um fenômeno conhecido como a síndro-
me do neurônio motor superior13.

Úlceras por Pressão

A idade avançada, a debilitação, o contato prolon-
gado com umidade proveniente da perspiração da 
urina, das fezes, o atrito e as forças de cisalhamento, 
a diminuição da perfusão tissular, são fatores con-
tribuintes para o aparecimento de úlcera de pressão, 
assim como os equipamentos, como aparelho gessa-
do, tração, contenção. Tipo do leito, colchão, traves-
seiro e cadeira, também propiciam a formação de 
úlceras de pressão3.

Pneumonias

Pneumonia continua a ser uma importante causa 
de morte em tetraplegia. Os pacientes com tetraple-
gia ou paraplegia alta estão em risco aumentado de 
infecção devido à paresia do diafragma e/ou mús-
culos intercostais, o que prejudica a capacidadede 
eliminar secreções. Traqueostomia ou intubação en-
dotraqueal aumenta ainda mais o risco de infecção. 
O risco de pneumonia por aspiração é grande, espe-
cialmente na fase aguda, com diminuição do nível 
de consciência, gastroparesia e íleo paralítico13.

Alterações psicológicas

Na fase aguda da lesão da medula espinhal o indiví-
duo pode experimentar uma gama de emoções, tais 
como desespero, dormência, medo, esperançae raiva. 
Essa turbulência emocional é muitas vezes caótica e 
desorganizada. Pode ser ainda mais complicada pelo 
período obrigatório de repouso durante o qual um 
estado de sensorial privação segue14.

A súbita incapacidade de continuar desta forma e 
da necessidade para levar uma vida mais ordenada 
pode significar um longo período de tempo de ajus-
tamento. A falha em reconhecer que este processo 
pode continuar por até dois ou três anos pode pre-
judicar o processo de reabilitação do paciente. De-
tecção desses problemas e a prestação de terapia psi-
cológica irá permitir que um indivíduo supere essas 
complicações14.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo quantitativo, retrospectivo, 
descritivo, com corte transversal, realizado por meio 
de pesquisa de dados secundários obtidos no banco 
de dados do prontuário eletrônico (TRACK CARE). A 
população do estudo foi representada por pacientes 
vítimas de traumatismo Raquimedular internados 
na unidade de neurocirurgia no período de fevereiro 
a novembro do ano de 2012 e que atendiam o crité-
rio de inclusão da pesquisa. O critério de inclusão foi 
paciente diagnosticado com traumatismo raquime-
dular internados na unidade de neurocirurgia do 
HBDF, no período de fevereiro a novembro de 2012, 
como critérios de exclusão tivemos os pacientes in-
ternados na unidade de neurocirurgia do HBDF, no 
período de fevereiro a novembro de 2012 que não 
atendem os critérios de inclusão e cujos prontuários 
não apresentavam os dados relevantes no relatório 
de alta hospitalar para pesquisa.

O estudo foi realizado no Hospital de Base do Distrito 
Federal. Os dados foram coletados pela pesquisado-
ra, por meio de análise de prontuário eletrônico. Pri-
meiramente foi feito um levantamento na secretaria 
da unidade de neurocirurgia de todos os pacientes 
que deram entrada no PS e enfermaria com diagnós-
tico de TRM no período de fevereiro a novembro de 
2012. Neste intervalo de tempo foram identificados 
63 pacientes com diagnóstico inicial de TRM, po-
rém 19 pacientes não foram encontrados no siste-
ma, 3 não tinham dados suficientes para coleta de 
dados e 05 não preenchiam os critérios de inclusão 
(02 foram diagnosticados com neoplasia na coluna 
e 3 com hérnia de disco). Totalizando para o estudo 
36 pacientes. A coleta de dados ocorreu no próprio 
cenário de estudo, por meio do acesso ao prontuário 
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eletrônico, através do sistema TRAK CARE, sendo 
ele um registro eletrônico de pacientes partilhado, 
em uma única plataforma unificada de informações 
sobre serviços de saúde. Os dados levantados foram: 
tempo de internação, complicações apresentadas, 
grau de incapacidade neurológica e tempo de espera 
pela cirurgia, com a finalidade de fornecer subsídios 
para diagnósticos, análises, pesquisas, ou mesmo 
com o intuito de discutir e buscar soluções para al-
guma problemática. Os resultados da pesquisa fo-
ram fornecidos pela abordagem quantitativa, onde 
foi usado o programa de computação EXCEL, para 
delimitaras frequências e montagem dos gráficos.

Comitê de Ética

O projeto foi submetido à apreciação pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Fundação de Ensino e Pesqui-
sas em Ciências da Saúde (FEPECS) no qual foi apro-
vado na data de 8/04/2013, tendo como n.º CAAE 

07074512.7.0000.5553, preservando os aspectos éti-
cos assinalados na Resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde. Foi garantido o sigilo e a privaci-
dade acerca da identidade dos participantes.

RESULTADOS

Dentre as complicações apresentadas (Figura 1) há 
incidência de bexiga neurogênica foi evidenciada 
como a principal complicação nos pacientes vítimas 
de TRM (86%), seguida de úlcera por pressão (38%), 
infecção urinária (19%), intestino neurogênico e 
pneumonia (15%). Observa-se que 42% da amostra 
não apresentaram qualquer tipo de complicação que 
pudesse ser evidenciada pela análise do prontuário. 
Lembrando que dos 21 pacientes que apresentaram 
complicações durante o período de internação, 12 
manifestaram dois ou mais tipos de complicações. 
Nove pacientes obtiveram apenas 1 tipo de compli-
cação (6 evidenciaram apenas bexiga neurogênica, 2 
tiveram somente UP e 1 apresentou somente infec-
ção de ferida operatória).

O tempo de internação está ligado ao surgimento de 
complicações, quanto maior o tempo de internação, 
maior a incidência de complicações nos pacientes 
vitimas de TRM. Dentre os pacientes, 9 tiveram um 
período de internação menor que 15 dias, sendo que 
desses, 5 (55%) apresentaram registro de complica-
ções em seus prontuários. Doze pacientes ficaram 

internados de 16 a 30 dias, e neste período 7 (58%) 
apresentaram complicações. Onze pacientes tive-
ram um período de internação de 31 a 50 dias, desses 
7 (64%) apresentaram complicações. Por fim dos 4 
pacientes que tiveram um período de internação su-
perior a 51 dias, 3 (75%) apresentaram complicações 
durante este período.

Fonte: Serviço de arquivo eletrônico HBDF

Figura  1.
Distribuição das principais complicações apresentadas durande o período de internação dos pacientes internados na 
UNC do HBDF entre fevereiro a novembro de 2012
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Na relação de tempo de espera pela cirurgia e o sur-
gimento de complicações, observamos que mesmos 
nos pacientes com menos de 10 dias de espera pela 
cirurgia a incidência de complicações foi elevada, de 
17 pacientes, 12 (71%) exibiram complicações. Já nos 
pacientes que tiveram um tempo de espera de 11 a 
20 dias, dois pacientes (40%) dos sete pacientes ma-

Quanto ao tipo de complicação apresentada relacio-
nando com o grau de comprometimento neuroló-
gico (Escala ASIA), observa-se que os pacientes que 

nifestaram complicações. Nos que aguardaram de 21 
a 40 dias, dos 10 pacientes, cinco (50%) mostraram 
complicações durante a internação e dos pacientes 
com mais de 40 dias de internação todos os dois pa-
cientes (100%) demonstraram complicações no de-
correr da internação. Conforme mostra a Figura 4 
abaixo.

foram classificados em ASIA A (53%), foram os que 
mais apresentaram complicações durante o tempo 
de internação (Figura 3).

Fonte: Serviço de arquivo eletrônico HBDF

Figura 2.
Distribuição segundo o tempo de internação relacionada a incidência de complicações apresentadas pelos pacientes 
internados na UNC do HBDF entre fevereiro a novembro de 2012

Fonte: Serviço de arquivo eletrônico HBDF

Figura 3.
Distribuição das complicações a presentadas a partir do grau de incapacidade neurológica dos pacientes internados 
na UNC do HBDF entre fevereiro a novembro de 2012
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DISCUSSÃO

No estudo, a presença de complicações durante a 
internação (Figura 01) relacionadas ao TRM, foram 
bexiga neurogênica (87%), úlcera por pressão (38%), 
infecção urinária (19%), intestino neurogênico (15%) 
e pneumonia (15%). Blaneset al.15 descrevem como 
principais complicações de pacientes com paraple-
gia traumática a incontinência urinária e fecal, es-
pasticidade e úlcera por pressão. Neste estudo o fato 
da espasticidade não ter sido muito citada, possivel-
mente deve-se ao fato de ser uma complicação mais 
frequente na fase crônica e a maior parte dos pacien-
tes estudados se encontravam na fase aguda. Entre 
as complicações decorrentes da hospitalização, pre-
dominaram casos de úlceras por pressão, pneumo-
nia e infecção do trato urinário.

Em relação ao tempo de internação e o surgimento 
de complicações (Figura 2), não foi encontrada na 
literatura pesquisada, qualquer relação entre o tem-
po de internação e as complicações apresentadas. A 
única referência encontrada diz que este fato pode 
ser justificado por prevalência mais alta de severas 
complicações secundárias à lesão medular em indi-
víduos com lesão completa, particularmente nos te-
traplégicos16. Entretanto este trabalho não abordou 
as complicações sob esta perspectiva.

Com relação às complicações relacionadas ao TRM, 
os pacientes classificados em ASIA A (Figura 3) fo-
ram os mais acometidos. As complicações neste gru-
po representam 53% do total de pacientes estudados. 

A lesão da medula espinhal é uma das mais graves 
complicações que causam incapacidade no ser hu-
mano, pois provoca falência de uma série de funções 
vitais como: locomoção, sensibilidade, sexualidade, 
sistema urinário e intestinal e do sistema nervoso 
autônomo. Considerando ainda que as principais 
causas de lesão medular são as traumáticas e que a 
maioria da população atingida é constituída por jo-
vens com idade inferior a 40 anos, observou-se uma 
grave incapacidade que os acomete de forma abrup-
ta, com repercussões físicas e psicológicas17.

Ao relacionar o período de espera da cirurgia e a in-
cidência de complicações (Figura 4), observou-se 
que mesmo no grupo que esperou menos de 10 dias, 
a incidência de complicações foi elevada, dos 17 pa-
cientes, 12 (71%) tiveram registro de complicações. 
Após a lesão medular, disfunções de padrões mic-
cionais logo surgem, o que resulta anormalidades 
urodinâmicas4. Mello, Espíndola, Silva e Bernardes18 
categorizaram as complicações durante internação 
em: complicações relacionadas ao TRM, que seriam 
aquelas descritas como complicações clássicas deste 
traumatismo; complicações decorrentes da hospi-
talização, que incluem complicações infecciosas e 
devido à restrição ao leito, adquiridas em ambiente 
hospitalar; complicações devidas ao traumatismo 
associado ou doenças prévias, que seriam aquelas 
decorrentes do traumatismo, que não o TRM ou 
doenças prévias que o paciente apresentasse e que 
complicassem durante a internação e as complica-
ções cirúrgicas18.

Fonte: Serviço de arquivo eletrônico HBDF

Gráfico 04:
Distribuição da a relação do tempo de espera pela cirugia e o surgimento de complicações nos pacientes internados 
na UNC do HBDF entre fevereiro a novembro de 2012
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CONCLUSÃO

As complicações com maior incidência foram be-
xiga neurogênica (Intrínseca ao TRM) e úlcera por 
pressão (decorrente da internação). Mais da metade 
dos pacientes apresentaram complicações durante a 
hospitalização. Acredita-se ser de fundamental im-
portância, um programa de educação continuada, de 
modo a garantir para toda a equipe a atualização do 
conhecimento das necessidades de cada paciente e 
de sua família e da etapa pela qual se está passan-
do. Além disso, sensibilizar a equipe de enfermagem 
sobre a importância da anotação em prontuário, que 
quando bem elaborada, apresenta elementos valio-
sos para o diagnóstico das necessidades do pacien-
te e para o planejamento e avaliação da assistência 
prestada. Vale ressaltar que três pacientes foram 
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