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Traumatismo Cranioencefálico na Infância por Queda de Televisão.
Apresentação de casos e revisão da literatura
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RESUMO

Introdução: O traumatismo cranioencefálico (TCE) por queda de Televisão (TV) tem sido pouco divulgado em nosso meio. Suas
consequências são sequelas ou óbito. Metodologia: Foram analisados oito casos de crianças vítimas de TCE por queda de TV quanto
ao sexo, idade, escore na escala de coma de Glasgow (ECG) na admissão, achados de tomografia computadorizada (TC) do crânio,
tratamento e prognóstico. Discussão: Queda de TV pode causar significativo dano cerebral em crianças. As lesões mais comuns
são de crânio, face, seguida de membros, tórax e abdome. Lesões associadas ao TCE pioram o prognóstico. Conclusão: É de suma
importância que seja dada orientação aos familiares e cuidadores de crianças
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ABSTRACT

Introduction: Traumatic brain injury (TBI) due to falling television (TV) has been poorly published in our middle. Its consequences
are sequels or death. Methodology: Eight cases of children victims of TBI due to falling TV were analyzed by sex, age, score at
admission in the Glasgow Coma Scale (GCS), findings on brain computadorized tomography, treatment and prognostic. Discussion:
Falling TV can cause significant brain damage in children. The most common lesions are in the skull, face, followed by limbs, thorax
and abdomen. Conclusion: It is highly important that family members and caregivers to have guidance regarding to accidents caused
by falling TV and that preventive measures are taken to reduce the number of such accidents.
Keywords: Head injury; Television; Falling; Childhood
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RESULTADOS
um perigo onde existem crianças 1-3. Em nosso meio tem sido
pouco relatado traumatismo cranioencefálico (TCE) por
queda de TV em crianças.
A literatura tem enfatizado esta
Metodologia
ocorrência e chama atenção para prevenção4-13.
Houve predomínio do sexo masculino (5) sobre o feminino
O presente trabalho é retrospectivo, no qual foram analisadas oito crianças
(3). Idades variaram entre 1 e 4 anos, com média de 1,9 anos.
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torácico (1 caso), trauma abdominal (1) e fratura de rádio
(1). O caso de afundamento de crânio foi operado. Houve um
Resultados
METODOLOGIA
óbito (Tabela 1).
Houve predomínio do sexo masculino (5) sobre o feminino (3). Idades variaram
entre 1 e 4 anos, com média de 1,9 anos. Na admissão o escore ECG variou
de 7 a 15, com média de 13. A TC de crânio apresentou fratura de crânio (1
O presente trabalho é retrospectivo, no qual foram analisadas
caso), afundamento de crânio (1), edema cerebral difuso (1) e sem
oito crianças vítimas deanormalidades
TCE por queda (5)
de TV.
Também
casos.
As lesões associadas foram: trauma torácico (1
caso), trauma abdominal (1) e fratura de rádio (1). O caso de afundamento de
crânio foi operado. Houve um óbito (Tabela 1).

Tabela 1. Dados encontrados na casuística.
Tabela 1. Dados encontrados na casuística.
Caso Sexo

1
2
3
4
5
6
7
8

M
M
F
F
M
F
M
M

Idade

ECG /
admissão

Sinais e
Sintomas

TC de crânio

Resultado

1a
1a 8m
2a
3a 6m
4a
1a 4m
2a
1a 8m

13
13
15
12
15
15
15
7

Sonolento
Vômitos
Sonolento
Torporoso
Vômitos
Sonolento
Vômitos
Coma

Normal
Fratura linear de crânio
Normal
Afundamento de crânio
Normal
Normal
Normal
LAD+Edema

Bom
Bom
Bom
Operado
Bom
Bom
Bom
Óbito
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DISCUSSÃO

O trauma tem sido considerado uma das principais causas
de mortalidade em crianças com idade superior a um ano
de vida4. Segundo DiScala et al.5, em seu estudo com 183
crianças vítimas de TCE, mais da metade (57,4%) foram do
sexo masculino e 76% com idades entre 1-4 anos. Além disso,
95,1% dos traumatismos ocorreram em ambientes privados e
a minoria em creches ou escolas. Em 50% dos casos o trauma
ocorreu no ambiente do lar 14, sendo a lesão craniocerebral a
causa mais comum de óbitos 15.
De acordo com os dados de 2015 da Organização Mundial
de Saúde (OMS), uma das cinco razões mais comuns de
mortalidade em crianças menores de cinco anos de idade
são os acidentes. Se levarmos em consideração o fato de que
há, no mínim, uma TV em aproximadamente 95% das casas
nos Estados Unidos e que cerca de 60% das casas canadenses
possuem no mínimo duas televisões, veremos o tamanho da
exposição das crianças a esses tipos de acidente.
O TCE por queda de TV na infância ocorre mais
frequentemente entre 1 e 3 anos de idade 2,17,19,22. Nossa média
encontrada foi de 1,9 anos. Acomete mais o sexo masculino
1,2,5,17,19
, fato este observado em nosso trabalho.
Para Guloglu et al. 17 a média do escore na ECG na admissão
foi sete, para Befeler et al. 19 a média foi 12 e em nossa
casuística foi de 13. Vários autores relataram que as áreas
mais atingidas nestes casos são cabeça e pescoço2,10,12,20. Nestes
casos devemos sempre examinar tórax e abdome em busca de
lesões associadas, tendo em vista que a sua presença constitui
fator de piora para o prognóstico2,10,21,22. As lesões associadas
em nossos casos foram: trauma torácico (1 caso), trauma
abdominal (1) e fratura de rádio (1).

O tratamento variou de acordo com a gravidade do trauma,
achados de exame de imagem e com o estado neurológico
do paciente. Befeler et al. 19 relataram que cinco dos seus 26
casos necessitaram de intervenção cirúrgica e não houve
óbitos. Em nosso trabalho, o tratamento conservador foi
realizado em sete casos. O caso de afundamento de crânio
foi operado. Houve um óbito devido a LAD. A mortalidade e
morbidade nestes casos são atribuídas às lesões cerebrais 7,13. A
mortalidade varia de 2% a 12% 2,17. Bernard et al. 4 relataram
uma alta taxa de mortalidade de 38,3% e atribuíram que as
lesões tipo esmagamento foram responsáveis pela metade dos
óbitos. Cakir et al. 18 , em 34 casos, tiveram sete óbitos. Em
nossa casuística ocorreu um óbito (12,5%).
Ota et al. 10 fizeram uma investigação acerca do perigo de TV
em lares que possuem crianças e do nível de conhecimento
dos pais sobre os acidentes provocados, relatando que 85%
dos pais ignoravam o perigo de queda de TV. Os novos
modelos de TV são mais leves e instalados em local central da
casa, mas os tubos antigos além de pesados eram colocados
na sala de estar facilitando o acidente com crianças 5,6. Devido
a estes fatores o controle pelos pais vem declinando cada
vez mais, propiciando a ocorrência desta lesão em crianças
no lar 4,16. Vários autores têm enfatizado uma campanha de
conscientização publica entre os pais, trabalhadores da saúde
e empresa de aparelhos de TV visando diminuir os acidentes
provocados pelos mesmos no lar 18,19. É importante que
medidas preventivas sejam adotadas para diminuir o número
de acidentes no lar por sua queda.
A causa consiste no fato de que as medidas preventivas para
esse tipo de acidente ainda não são amplamente adotadas.
Muitos cuidadores não conseguem acompanhar todos os
passos da criança, abrindo um mundo de possibilidades para
acidentes. Outro fator importante são as casas não possuírem
uma estrutura adequada para as crianças, favorecendo as
quedas de própria altura ou da mobília sobre elas.

A TC do crânio tem sido o método de eleição para diagnóstico
e conduta. Nossos pacientes foram submetidos a TC de
crânio que demonstrou fratura linear (1 caso), afundamento
craniano (1), edema cerebral difuso (1) e normal (5).
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CONCLUSÃO

É de suma importância que medidas preventivas sejam
adotadas para diminuir o número de acidentes por queda de
TV. Dentre estas medidas temos: uso de estantes especiais,
apropriadas para crianças, evitar colocar objetos coloridos que
possam prender a atenção das crianças, evitar que a criança
desenhe ou coma em cima das estantes, estabilizar a mesma
na parede ou no chão e esconder os seus cabos em lugares que
as crianças não possam alcançar. Orientação também deve ser
dada aos familiares e cuidadores de crianças
sobre como evitar acidentes desta natureza.
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