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Introdução e objetivos: A reabilitação de pacientes com traumatismo
cranioencefálico é complexa e gradual devido às peculiaridades do quadro
neurológico, e o conhecimento prévio do perfil desses pacientes em
ambiente intensivo, em estágios precoces da lesão, torna-se importante para
um melhor prognóstico. O objetivo deste estudo foi descrever características
epidemiológicas de pacientes vítimas de traumatismo cranioencefálico
internados em ambiente hospitalar de um município do interior da Bahia.

Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo, transversal, quantitativo,
realizado em um hospital público de um município no interior da Bahia,
referência em traumas neurológicos e no atendimento de urgência e
emergência. Os dados envolveram registros de pacientes internados entre
outubro e dezembro de 2013 por diagnóstico clínico de traumatismo
cranioencefálico. Foi utilizado um formulário epidemiológico contendo
informações sobre gênero, idade, área da lesão, pontuação na escala de
Coma de Glasgow, causa do trauma, associação com bebidas alcoólicas,
associação com outros traumas e óbito. A coleta dos dados ocorreu no mês
de setembro de 2014 e foi registrado com CAAE n° 34864414.4.0000.5578.

Resultado: Dados de 17 prontuários foram analisados. A média de idade foi
27,29 (± 15,78) anos (p = 0,703), tendo o gênero masculino como o mais
acometido (82,4%; p = 0,013). Nas primeiras 24 horas pós trauma, a média
na Escala de Coma de Glasgow foi de 8,76 (± 3,72; p = 0,694) pontos, sendo
que acidentes de trânsito constituíram na causa mais incidente (76,46%; p =
0,312). As bebidas alcoólicas estiveram presentes em 70,59% dos casos (p =
0,143), e outros traumas foram constatados em 76,47% dos pacientes (p =
0,049). A gravidade da lesão foi considerada alta em 52,94% (p = 0,113),
sendo que nove pacientes foram encaminhados à ventilação mecânica, com
quatro óbitos (23,53%; p = 0,049).



Discussão e conclusão: A alta gravidade das lesões foi fator determinante
do prognóstico e do comprometimento funcional que esses pacientes
apresentariam pós alta hospitalar, com repercussões diretas na forma e no
tempo de atendimento fisioterapêuticos que eles necessitariam. Mesmo que
com uma baixa amostra, o estudo reforça a relação entre o TCE e medidas
de saúde pública, servindo como fonte de monitoramento e elaboração de
programas fisioterapêuticos intra e extra hospitalares, com foco na
neurofuncionalidade.
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