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I. RESUMO 

Os autores analisaram ll9 crianças com traumatismo craniencefáli 
co severo, internadas na UTI do Hospital Infantil Joana de Gus-/ 
mâo em um periodo de 4 anos e 4 meses e verificaram que, entre / 
os ll9 pacientes, nâo houve predominância significativa do sexo. 
Quanto a causa do trauma, 63% foram por atropelamento e aciden-/ 
te de trânsito,enquanto 25% por queda ao solo. A faixa mais atin 
gida foi de crianças na idade pré-escolar e escolar e a época do 
ano em que houve maior indice de TCE foi nos meses de dezembro , 

janeiro e fevereiro. 
Quarenta e oito crianças deram entrada na UTI em estado de coma, 
l4 em grau profundo, sendo que apenas l destes sobreviveu. Já os 
que mostravam alterações menores do grau de consciencia todos / 
evoluíram favoravelmente. 
Quanto as complicações, 37 pacientes necessitaram assistência / 
ventilatória mecânica, com 59,45% de mortalidade. Cinquenta e ng 
ve crianças apresentaram fratura de crânio e destes l8 foram a 
Óbito. 
O tempo de internação foi bastante prolongado em alguns casos, o 
que não impediu o Óbito na maioria deles e grande numero das cri 
anças que morreram o fizeram nas primeiras 48 horas de hospital; 
zação. 

O., 
Í-U Qu O U) Com estes _ em mãos os autores revelam as principais caracte 

risticas do TCE severo em nosso meio, salientando o alto risco / 
desta entidade em termos de Saúde Pública, tanto pelo alto indi- 
ce de mortalidade como pelas graves seqüelas neurológicas que pg 
de provocar.



II . INTRODUÇÃO 

Traumatismo craniencefálico (TCE) é quase uma das mais freqüentes 
causas de morte e incapacidade em crianças maiores. Dentre os di- 
versos tipos de traumas admitidos em hospitais, o TCE é o mais cg 
mum, sendo igualado somente por fraturas de antebraço. 
É rara a criança que atinge a idade adulta sem nunca ter sofrido 
um choque ou pancada na cabeça. As causas de TCE em crianças va- 
riam, e os acidentes automobilisticos são os mais comuns. Quedas 
de cadeiras, muros e ocasionalmente um golpe direto de um objeto 
tal como uma pedra, são também causas de TCE. Uma grande propor- 
ção de TCE severo é acompanhada por sério dano de uma ou mais par 
tes do corpo. 

i I 

Embora estatisticas apuradas não estejam disponiveis, a maioria 
das crianças que sofrem TCE não necessitam hospitalização, e pro- 
vavelmente somente uma fração delas são vistas por médicos. 
Nos Estados Unidos, onde o TCE em lactentes e crianças constitui- 
se um grande problema de saúde pública, supõe-se que quase 5 mi- 
lhães de crianças tem uma lesão craniana a cada ano, a maior par- 
te freqüentemente associada a acidentes com veículos motorizados. 
Aproximadamente 200 mil dentre essas crianças são hospitalizadas 
( 4% ) e 4 mil morrem ( 0.08 % ). Muitas morrem dentro de duas hg 
ras após o trauma, sugerindo a ocorrência de lesão primária do 
tronco cerebral. Quinze mil crianças exigem hospitalização prolon 
gada e até 50% dentre essas sofrem de grandes seqüelas neurológi- 
cas quando o coma excede de 24 horas. Cerca de 2 a 5 por cento / “LO conservam-se gravemente incapacitadas para o resto de suas vidas. 
Por mais de trinta anos muitos investigadores tem estudado os / 
efeitos do trauma craniano.Denny-Brown e Russel, desenvolvendo um
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modelo experimental para estudar concussão, demonstraram que um / 
maior esforço e necessario para tirar a consciência de um animal 
quando o crãnio está preso firmemente em comparação com uma situa 
ção na qual o crãnio está livre para se mover após o impacto. 
Eles denominaram estas duas circunstãncias de compressão-concus - 

são e aceleração-concussão, respectivamente. Na maioria das situa 
ções humanas, aceleração-desaceleração á a mais freqüente situa-7 
ção em torno do trauma craniano. Assim, a mudança na posição da / 
cabeça após o impacto e a deformação do crãnio no momento do mes- 
mo vem sendo o maior fator utilizado na avaliação dos efeitos do 
trauma craniano experimental. `

$ 
A força transmitida para o conteudo intracraniano, a qual produz 
aceleração e deformação do cérebro, aumenta significativamente a 
distorção e cavitação do mesmo.

, 

Há pequena ou nenhuma mudança no volume da substãncia cerebral no 
momento do trauma, mas há mudança substancial na sua forma. Essa 
distorção causa contusão ou laceração do cérebro no local do / 
trauma (golpe) ou ã distãncia (contra-golpe). 
Uma força razoável agindo sobre o crãnio pode rasgar pequenas ar- 
térias e veias produzindo hemorragia parenquimatosa ou hemorragia 
subdural. -

- 

Uma análise dos vários efeitos de um golpe no crãnio, conduz ao 
entendimento das várias síndromes clinicas que se desenvolvem / 
após um TCE. 
O TCE pode ser classificado de acordo com sua causa (acidente au- 
tomobilistico, atropelamento, queda, projétil de arma de fogo, / 
etc...), mecanismo de traumatismo (por impacto, por aceleração, 
desaceleração), conforme o tipo de lesão causada, ou de acordo / 
com a severidade. Pode-se classificar anátomo-patologicamente as 
lesões traumáticas da seguinte forma: 

I. Lesões imediatas 
l. Lesões de couro cabeludo 

a) laceração 
b) avulsão 
c) hematoma sub-galeal 

2. Lesões ósseas 
a) fraturas 
b) afundamentos 

' c) hematoma sub-periostal



3. Lesões da dura-mater 
a) laceração 
b) avulsão 

4. Lesões do parênquima nervoso 
a) contusão - lesões hemorrágicas e necróticas que se dis- 

tribuem predominantemente sobre as cristas dos giros, e 
que são posteriormente absorvidas dando lugar ã gliose. 

b) laceração - lesões também hemorrágicas e necróticas, pg 
rém com perda da integridade arquitetõnica do tecido / 
nervoso. 

c) lesão difusa da substãncia branca - comprometimento pre 
dominantemente de fibras nervosas, principalmente do 
corpo caloso e porções dorso-laterais do tronco cere- 
bral, caracterizado a principio por retrações axonais , 

hemorragias e proliferação microglial, que evolui para 
degeneração dos tratos. 

5. Lesões de nervos cranianosíll 

Devido ã gravidade deste tipo de traumatismo e ãs variáveis cir - 

cunstanciais do trauma em si e da evolução do paciente, os auto - 

res propuseram-se a avaliar, em uma unidade de terapia intensiva, 
várias crianças com T.C.E., internadas no período de setembro de 
1980 a dezembro de 1984, no Hospital Infantil Joana de Gusmão.



III. cAsUÍsTIcA E MÉTODOS 

Foram analisados,retrospectivamente,os prontuários de ll9 crianças 
internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infan 
til Joana de Gusmão (HIJG) no periodo de setembro de l98O a dezem- 
bro de l984, com diagnóstico de traumatismo craniencefálico (TCE) 
Os dados coletados foram os do periodo em que os pacientes permang 
ceram na UTI, procurando-se informações sobre idade, sexo, raça, / 
procedência, época e tempo de internação, causa e local do trauma, 
alterações neurológicas, evolução clinica, complicações e necessi- 
dade de tratamento/neurocirúrgico, os quais foram correlacionados 

. «z \ . entre si na forma defquadros, tabelas e gráficos.
' f
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O TCE é muito freqüente em crianças e o seu diagnóstico, manuseio 
e prognóstico costuma ser complexo, e até mais dificil do que em 
adultos.l 
De acordo com os dados obtidos com o presente estudo, a porcenta- 
gem de crianças internadas na UTI do Hospital Infantil Joana de 
Gusmão com o diagnóstico de TCE foi de 4,25% ( 119 casos entre / 
2.800 pacientes ), taxa muito significativa considerando-se inúmg 
ros casos que permanecem em observação em outras unidades ou que 
não necessitam hospitalização,além de outras entidades mórbidas / 
com muito maior incidência em nosso meio e, por isso mesmo, com 
maior freqüência necessitando cuidados intensivos. 
Considerando-se os 119 pacientes, apenas 10% provinham de outras 
cidades ( Quadro 1 )7 verificamos que 52,10% eram do sexo masculi 
no e 47,89% do sexo feminino ( Quadro 2 ), sem haver predominãn-/ 
cia estatisticamente significativa. Quanto a raça, houve predomi- 
nância absoluta da raça branca, 94,95% ( Quadro 3 ) o que reflete, 
apenas, que a raça branca é numericamente maior em nosso meio. 
A causa mais freqüente de TCE são os acidentes com veiculos moto- 
rizados.l Conforme o Quadro 4, atropelamentos e acidentes de trãn 
sito foram predominantes e, se somados, totalizam 63% dos casos. 
A queda ao solo, com 25,21% de incidencia, tende a contribuir sig 
nificativamente como agente do trauma, o que confere, apesar do / 
menor número, igual gravidade a um trauma num choque entre automé 
veis ou atropelamento e uma queda, inicialmente sem conseqüências, 
no meio domiciliar. 
Correlacionando o sexo com a causa do TCE ( Gráfico 1 ), quando a



causa foi acidente de trãnsito o sexo masculino foi mais acometidoE 
( l2 em l4 casos ), dado este que, isoladamente, não induz a nenhu 

IU 1 ma correlaçao causa-efeito. 
\ ,_ . ~- 1 Quanto a faixa etaria e causa do TCE ( Tabela l ), houve predomi - 

nio do escolar quando a causa foi atropelamento ( 59,01% ) e aci- 
dente de trãnsito ( 71,42% ). Já o lactente representou 26,66% dos 
casos de queda ao solo ( Tabela l ), seguindo-se o pré-escolar com 
30% dos casos. 4 

Í u 

Numericamente o pré-escolar e o escolar predominaram ( 87 dos ll9 
casos ), constituindo numa faixa de alto risco quanto ao TCE. 
Outro fato que chama atenção é a época do ano em que ocorreram os 
traumas. Verificando o Gráfico 2, observa-se que o maior número de 
casos aconteceram nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, épo- 
ca de férias onde conseqüentemente aumenta o número de veiculos / 
nas rodovias e de crianças nas vias urbanas. 
O fato de não haver fratura ou laceração de massa encefálica não 
implica em menores conseqüências neurológicas. Havendo lesão, mes- 

Q I . 
* 6 Q \_C_r.| . .r r . . mo que minima, das cclulas cnceza_icas, ja e o suficiente para prg 

. . . l4 vocar danos desastrosos, inclusive a morte tardia. 
Outro indicador preciso da gravidade do TCE e das prováveis compli 

eo I N I .A . 3 caçoes e o grau de alteraçao no nivel de consciencia , sendo que 
as crianças que se apresentam em coma tem 50% de possibilidades de 

. . 7 8 irem a óbito. ' 

Em nossa casuística, 48 crianças deram entrada na UTI em coma, sen 
do que l4 destes em grau profundo ( Gráfico 3 ). Analisando-se a 
Tabela 3, ue relaciona o estado de consciência com a evolu ão, ob Ç _ 
servamos que 54,l6% dos óbitos correspondem a crianças que se aprg 
sentaram em coma profundo e destes, apenas l obteve alta ( entre / 
14 ). Já os que se apresentaram em coma superficial ( l8 casos ) Ê 
penas 5 morreram e dos que estavam lúcidos, sonolentos ou desorien 
tados, todos evoluíram favoravelmente. Isto demonstra claramente a 

~ . . . . 7 8 correlaçao já afirmada e confirmada pela literatura consultada. ' 

Outra variável de importãncia na avaliação do prognóstico do paci- 
ente é a existência de amnésia pós-trauma, que está diretamente re 
lacionada ã evolução neurológica do mesmo. Tanto mais prolongada e 
mais intensa a amnésia, maiores as seqüelas neurológicas tardias . 

l2'l3 Este dado não foi possivel coletar pois não haviam informaçš



es sobre este assunto em nenhum dos prontuários analisados. 
A observação clinica cuidadosa e rigorosa é fundamental no trata- 
mento destas crianças, principalmente para percepção de altera- / 
ções neurológicas que evidenciam piora das repercussões do trau- 
ma sobre o SNC. Uma das complicações que requer terapêutica pre- 
'coce e adequada é a hipertensão intracraniana.(HIC). Em TCE seve- 
ro o ideal seria a monitorização continua da pressão endocraniang, 
o que, em nosso meio, ainda não é possivel. Neste caso, os dados 
clínicos é que devem ser continuamente rastreados. Por exemplo, / 
quando instala-se a HIC, agudamente associa-se uma hipotensão ar- 
terial sistëmica4. 
'Mais recentemente tem-se pesquisado a ação de endorfinas que são 
liberadas no tecido nervoso submetido a um trauma, observando-se 
que as mesmas também representam importante papel na origem de hi 
potensão arteriallô. - 

Outro fato que deve ser reconhecido clinicamente é o edema cere-/ 
bral. Segundo Picklesg, existe em algumas circunstãncias edema ce 
rebral agudo focal, com sérias repercussões clinicas, mas que, se 
tratado precocemente (principalmente com abordagem cirúrgica),tem 
evolução muito favorável. Já o edema difuso, que recentemente ve- 
rificou-se tem como causa a congestão cerebrovascular e elevação 
do volume sangüíneo cerebrals requer terapêutica especifica, cli- 
nica ou cirúrgica, dependendo das alterações associadas que indi- 
cam a causa primária do mesmo, afora o próprio trauma. 
Uma das mais temidas preocupações em uma criança com TCE é a insu 
ficiëncia respiratória, que sempre representa maior gravidade, em 
conseqüencia de lesão primária de tronco cerebral ou compressão / 
do mesmo devido a HIC ou desvio de estruturas intracranianas. 
Em nossa casuística, 37 crianças necessitaram de assitëncia venti 
latória mecânica, e 59,45% delas foram a óbito ( Tabela 4 ). 
Já na Tabela 5, que relaciona a existência ou não de fratura de / 
crãnio com a evolução clinica, dos ll9 pacientes, 59 apresentaram 
fratura craniana e destes l8 foram a óbito enquanto que apenas O6 
dos que não apresentaram fraturas assim evoluíram. 
Conclui-se, dai, que a fratura é fator de maior gravidade quanto 
ao prognóstico destas crianças. 
Outra complicação de fratura, geralmente tardia, é a formação de 
cisto leptomeníngeo. Apenas l paciente apresentou este tipo de / 
complicação ( Quadro 6). 
Outras complicações apresentadas pelos ll9 pacientes, do presente



estudo foram, principalmente hematoma extra-dural (O3 casos),he- 
matoma subdural (O5 casos) e crise convulsiva (10 casos). 
A terapêutica instituída é de fundamental importãncia para o prg 
gnóstico destes pacientes.(Quanto ao manuseio clinico não coleta 
mos informações porque fugia dos objetivos do nosso estudo. Ape- 
nas verificamos que somente O9 crianças foram submetidas a trata 
mento neurocirúrgico ( Quadro 5 ) e destes 33,33% foram a Óbito 
( Tabela 6 ), taxa 
na Literatura, que 
tipo de tratamento 
Quanto ao tempo de 

significativamente menor do que a encontrada 
refere mortalidade de 5O%lO, independente do 
instituído. 
internação destes pacientes na UTI, o Gráfico 

4 revela que 63,02% das crianças permaneceram 4 dias na unidade 
e 32 delas além de uma semana, internação bastante prolongada . 

Já o Gráfico 5, onde se relaciona o tempo de internação com a / 
evolução,observa-se que o maior número de óbitos ocorreu nas pri 
meiras 48 horas e a partir do 99 dia de internação. Isto demons- 
tra, najrealidade, que os casos mais graves morrem precocemente 
devido ã própria caracteristica do quadro. 
Os que evoluem mais tempo, com o suporte de uma Unidade de Tera- 
pia Intensiva, evoluem para Óbito tardiamente, por complicações 
nem senpre relacionadas ao SNC. Como exemplo destas complicações 
assinalamos, no Quadro 7, algumas delas, que sem duvidas contri- 
buem para o êxito letal.É Considera: -se, então, os casos analisados, avaliamos, genericaào 
mente, vários aspectos da importância na avaliação de um TCE. 
Não nos detemos em terapêutica porque em quase todos os serviços 
que prestam assistência a este tipo de paciente, existem contro- 

I . 
, 

. ,
A versiss sobre condutas medicamentosas e de suporte: se fossemos 

discutí-la fugiríamos da importãncia dos outros aspectos, que rg 
presentam em suma, a nossa realidade, em termos de TCL severo em 
crianças.



QUADRO I z PROCEDÊNCIA 
( TCE NA UTI DO HIJC - SETEMBRO/80 A DEZEMBRO/84 ) 

N9 % 

Grande Florianópolis lO6 `89,07 
Outras Cidades Ol3 lO,92 

TOTAL ll9 lOO}OO 

QUADRO 2 z SEXO 
( TCE NA UTI DO HIJG - SETEMBRO/ao A DEZEMBRO/84 )

I 

N9 % 

Masculino 62 52,10 
Feminino 57 47,89 

TOTAL 119 100,00



QUADRO 3 z RAçA 
( TcE NA UTI Do HIJG - SETEMBRO/80 A DEZEMBRO/84 ) 

V Ne % 

Branca 113 
Preta 006 

94,95 
5,04 

TOTAL 11 9 100,00 

QUADRO 4 : CAUSAS 
( TCE NA UTI Do HIJG - SETEMBRO/80 A DEZEMBRO/84 ) 

N9 % 

Atropelamento 
Acidente de Transito 
Queda ao Solo 
Outros 
Não Especificado 

61 
14 
30 
10 
04 

51,26 
11,76 
25,21 
8,40 
3,36 

TOTAL 119 100200



QUADRO 5 z TIPO DE TRATAMENTO 
( TCE NA UTI DO HIJG - SETEMBRO/eo A DEZEMBRO/84 ) 

N9 % 

Clínico llO 92,43 
Cirúrgico O9 7,56 

TOTAL ll9 lO0,00



QUADRO 6 z comPL1cAçöEs RELACIONADAS Ao sNc 
( TCE NA UTI Do HIJG - SETEMBRO/ao A DEZEMBRO/84 ) 

Ne 

Hematoma intraparenquimatoso 
Hematoma extra-dural 
Hematoma subdural 
Hidrocefalia 
Cisto Leptomeníngeo 
Meningite 
Crise Convulsiva 
Ataxia Cerebelar 
Paralisia Facial 
Hemiparesia 

Ol 
O3 
O5 
O3 
Ol 
Ol 
lO 
Ol 
Ol 
Ol 

TOTAL 27



QUADRQ 7 z coMPLIcAçöEs NÃO RELACIQNADAS Ao SNC 
_ 

( TCE NA UTI Do HIJG - SETEMBRO/80 A DEZEMBRO/84 ) 

N9 

Pneumomediastino 
Pneumotórax 
Broncopneumonia 
Hemorragia Pulmonar - 

C.I.V.D. 
Hematoma Retroperitoneal 
Choque 
Infecção Urinária 
Infecção Cutänea 
Síndrome Diarreico Agudo 

Ol 
Ol 
O6 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
O2 
O4 

TOTAL 19



GRÁFICO I : RELAÇÃO ENTRE SEXO E CAUSA 
( TCE NA UTI DO HIJG - SETEMBRO/80 A DEZEMBRO/84 ) 
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GRÁFICQ 2 z ÉPOCA DE INTERNAÇÃO 
( TCE NA UTI DO HIJG - SETEMBRO/80 A DEZEMBRO/84 ) 
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GRÁFICO 3: ESTADO DE CONSCIÊNCIA 
( TCE NA UTI DO HIJG - SETEMBRO/80 A DEZEMBRO/84 ) 
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A - Lúcido - 22,68% 
B -'~o _ 26,05% 
C - Desorientado - 7,56% 
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E - Coma Superficial - šš,32% 
F - Coma Profundo - ll,76% 
G - Comà Não Especificado - 9,24%



GRÁFICQ 4 z TEMPO DE INTERNAÇÃO ( DIAS ) 

( TCE NA UTI Do HIJG - SETEMBRQ/ao A DEZEMBRO/84 ) 
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GRÁFICO 5 z RELAÇÃO ENTRE TEMPO DE INTERNAÇÃO E EVOLUÇÃO 
( TCE NA UTI DO HIJO - SETEMBRO/80 A DEZEMBRO/84 ) 
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GRÁFICO 6'z RELAÇÃO ENTRE CAUSA E EVOLUÇÃO 
( TCE NA UTI DO HIJG - SETEMBRO/eo A DEZEMBRO/84 ) 
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TABELA 2 z RELAÇÃO ENTRE FAIXA ETÁRIA E EvoLUçAo 
( TCE NA UTI Do HIJG - SETEMBRO/80 A DEZEMBRO/84 ) 

N9. 
ALTA ÓBITO To TAL 

% N % N %9 Q 

Lactente 
Pré-Escolar 
Escolar 
Pré-Púbere 
Púbere 

ll 
21 
50 
12 
01 

84,61 
87,5 
79,36 
70,58 
50 

02 
03 
13 
05 
01 

15,38 
12,5 
20,63 
29,41 
50 

13 
24 
63 
17 
02 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

TOTAL 95 79,83 24 20,16 119 100,00



TABELA 3 : RELAÇÃO ENTRE ESTADO DE CONSCIÊNCIA E EVOLUÇÃO 
( TCE NA UTI DO HIJG - SETEMBRO/80 A DEZEMBRO/84 ) 

NQ 9 Q 
ALTA ÓBITO TOTAL 

% N % N % 
Lúcido 
Sonolento 
Desorientado 
Torporoso 
Coma Superf. 
Coma Prof. 
Coma N Espec 

27 
31 
09 
03 
18 
01 
06 

28,42 
32,63 
9,47 
3,15 

18,94 
1,05 
6,31 

01 
05 
13 
05 

0
O
O 

4,16 
20,83 
54,16 
20,83 

27 
31 
09 
04 
23 
14 
11 

22,68 
26,05 
7,56 
3,36 

19,32 
11,76 
9,24 

TOTAL 95 100,00 24 100,00 119 100,00 

TABELA 4 z RELAÇÃO ENTRE AssIsTENcIA VENTILATÓRIA E EvoLUçÃo 
( TCE NA UTI Do HIJG - SETEMBRO/ao A DEZEMBRO/94 ) 

NQ 
SIM

% N9 
NAO ToTAL 

% N %9 

Óbito 
Alta 

22 
15 

59,45 
40,54 

O2 
80 

2,43 . 24 20,16 
97,56 95 79,83 

TOTAL 37 100,00 82 100,00 119 100,00



TABELA 5 z RELAÇÃO ENTRE ERATURA DO CRANIO E EVOLUÇÃO 
( TCE NA UTI DO HIJG - SETEMBRO/80 A DEZEMBRO/84 ) 

N9 
ALTA ÓBITO TOTAL 

% N9 % N9 % 
Com Fratura 41 
Sem Fratura 54 

43,15 
_ 

18 75 
56,84 06 

59 49,57 
25 60 50,42 

TOTAL 95 100,00 24 100,00 119 100,00 

TABELA 6 z RELAÇÃO ENTRE EVOLUÇÃO E TRATAMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO 
( TCE NA UTI DO HIJG - SETEMBRO/ao A DEZEMBRO/84 ) 

N9 
ALTA ÓBITO TOTAL 

% N9 % N9 % 
Tto. Clínico 89 
Tto. Cirúrgico 06 

93,68 21 87,5 110 92,43 
5,31 03 12,5 09 7,56 

TOTAL 95 100,00 24 100,00 119 100,00



v . coNcLUsöEs 

TCE constitui-se diagnóstico significativo de crianças inter 
nadas na UTI do Hospital Infantil Joana de Gusmão ( 4,25% de 
internações ). 

A principal causa do trauma foi motivada por acidente com / 
veiculos motorizados ( 63% ) e queda ao solo ( 25% ). 

A faixa etária mais atingida foi de crianças na idade pré - 
escolar e escolar. A 

A época do ano em que houve maior número de crianças com TCE 
foi a de férias ( dezembro, janeiro e fevereiro ). 

O estado de coma é fator de pior prognóstico e mais ainda se 
o grau for profundo, onde de 14 crianças apenas l sobreviveu

Í 

O número de crianças com fratura de crânio foi de Í 50% dos 
casos, sendo que neste grupo a mortalidade também foi maior, 
apesar do tratamento cirúrgico instituído em alguns deles. 
O tempo de internação em que ocorreu o óbito foi precoce em 
aproximadamente metade dos casos e tardio nos outros casos / 
denotando que, quando grave o TCE exibe mortalidade muito / 
precoce. 
O TCE é entidade de preocupação em termos de Saúde Pública / 
pois envolve, grande número de crianças com alto indice de / 
mortalidade. 
Há necessidade de se estabelecer um protocolo para acompanha 
mento de pacientes com TCE o que facilitaria o próprio segui



mento clínico bem como futuras pesquisas em torno do assunto, 
I 1 1 ‹ que, sem duvldas, serlam mals completas.



VI. SUMMARY 

The authors analysed,during a period of 4 (four) years and 4 (four) 
months, ll9 children presenting severe head injury, hospitalized in 
Joana de Gusmão Children's Hospital, and concluded that : 

- There was not expressive sex predominance. 
- Concerning the cause of traumatism, 63% were hit by car or were / 
victim of traffic accidents, while 25% suffered nasty falls. 

- Most of these patients were at children or chilhood age, and the 
time of year when most of the head injury occurred was during the 
months of December, January and February ( summer hollidays ). 

- Forty-eight children entered the ICU ( Intensive Care Unit ) in / 
coma; l4 in deep coma, of which only one survived. The ones who / 
showed lesser brain alterations all progressed favourably. 

- Regarding complications, 37 patients required mechanical ventila- 
tion , with 59,45% death rate. 

- Fifty-nine children presented skull fracture and l8 of these died. 
- Some of these children stayed in hospital for a long period which 

did not prevent the death of most, being that a great number of / 
these deaths occurred within the first 48 hours in hospital. 

Considering the above conclusions the authors indicate the main cha 
racteristcs of the head injury in our enviroment, stressing the / 
high risc of this entity in terms of public health, as much for its 
high death rate as for the neurological sequel that may remain.
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