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RESUMO
Introdução: O Traumatismo Cranioencefálico (TCE) é uma importante causa de morte e incapacidade, gerando grande ônus aos
serviços. Apesar do significativo impacto social, estudos epidemiológicos são escassos e limitam-se aos números de acidentes, sequelas,
óbitos, gastos com internações e diagnóstico associado ao TCE. Objetivos: Descrever a frequência das lesões anatômicas no crânio e
encéfalo, relacionando-as e comparando-as entre os mecanismos causais além de analisar dados epidemiológicos das mortes por causas
violentas associadas ao TCE. Método: Estudo transversal, descritivo e retrospectivo, baseado nos laudos emitidos pelo Instituto Médico
Legal (IML) de sujeitos que conste o TCE como uma das causas de óbito. Resultados: Dos 207 laudos, 15% eram de mulheres e 84%
homens. Quanto aos mecanismos causais, acidentes representaram 63,80%, homicídios 32,40% e suicídios e causas indeterminadas
1,90% cada. As lesões anatômicas foram quantificadas em relação aos principais mecanismos causais, sendo a mais comum em grandes
vasos. Além disso, constatou-se uma diferença significativa entre o conjunto de lesões quando comparadas entre os mecanismos causais.
Conclusões: O conhecimento sobre a etiologia do trauma e sua relação com a região anatômica afetada pode auxiliar na definição de
condutas e no estabelecimento de ações de prevenção específicas que possam ser planejadas e aplicadas na prática.
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ABSTRACT
Introduction: Traumatic Brain Injury (TBI) is an important cause of death and incapacity, impacting on health services. Despite the
significant social impact, epidemiological studies are scarce and limited to the number of accidents, sequels, deaths, hospitalization
expenses and diagnosis associated with TBI. Objectives: To describe the frequency of anatomical lesions in the skull and brain, relating
and comparing them among causal mechanisms, besides analyzing the epidemiological data on violent causes associated with TBI.
Method: A cross-sectional, descriptive and retrospective study, based on reports issued by the Medical Examiner Department (IML
– from Instituto Médico Legal in Portuguese) of the subjects that recorded the TBI as one of the causes of death. Results: From 207
reports, 15% were women and 84% men. According to causal mechanisms, accidents represented 63.80%, homicides 32.40%, and
suicides and undetermined causes 1.90% each. The anatomical lesions were quantified in relation to the main causal mechanisms, and
the most common was in large vessels. In addition, a significant difference was observed between the set of lesions when compared
among the causal mechanisms. Conclusions: Knowledge about the etiology of trauma and its relation to the affected anatomical region
can help to define conducts and to stablish specific prevention policies that can be planned and applied in practice.
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Introdução
Mortes por causas externas, ocupam a quarta posição no Brasil.
Dentre as lesões resultantes das causas externas o traumatismo
cranioencefálico (TCE) se destaca por sua magnitude. Acidentes
automobilísticos, agressões físicas e quedas configuram como
as causas mais frequentes para o TCE 1-3.
O TCE é definido como uma lesão de caráter traumático,
biomecânico e molecular causada por uma força física externa
com comprometimento estrutural e funcional do encéfalo, das
meninges, dos vasos e nervos, além do crânio e couro cabeludo
4,5
. Apresenta mecanismo causal conhecido e evitável, sendo
portanto, considerado como um problema de saúde pública em
todo o mundo contribuindo significamente com o aumento da
mortalidade e incapacidade que acomete sobretudo indivíduos
jovens e em idade produtiva 3,6,7.
Em 2009, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças
(CDC) estimou em relação aos Estados Unidos uma taxa de
686 visitas aos serviços de emergência, 95,7 internações e 16,6
mortes, ambas por 100 mil habitantes, decorrentes do TCE8.
Em países em desenvolvimento as taxas de incidência anuais e
de mortalidade são ainda maiores 9.
Apesar do significativo impacto social e em termos de saúde
pública, estudos epidemiológicos são escassos e limitam-se aos
números de acidentes, sequelas, óbitos, gastos com internações
e diagnóstico associado ao TCE 10,11. No entanto, não são
descritas as frequências de lesões anatômicas específicas no
crânio e no encéfalo. Diante do exposto, o presente estudo
objetivou descrever a frequência das lesões anatômicas no
crânio e encéfalo, relacionando-as e comparando-as entre os
mecanismos causais além de analisar dados epidemiológicos
das mortes por causas violentas associadas ao TCE.

Métodos
Trata-se de estudo transversal, descritivo e retrospectivo
baseado na análise dos laudos periciais emitidos pelo Instituto
Médico Legal Regional (IML) de Cáceres/MT no período de
janeiro de 2014 a dezembro de 2016. Selecionaram-se laudos
de sujeitos maiores de 18 anos de idade, que constem o TCE
como uma das causas do óbito. As variáveis analisadas foram:
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idade, sexo, alcoolemia, mecanismo causal, lesões ósseas,
meníngeas, parenquimatosas e vasculares. Os dados obtidos
foram analisados por meio do programa Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Os resultados foram
obtidos por meio de estatística descritiva (frequência absoluta
e relativa, média e desvio padrão). Para análise de proporção
foi utilizado o teste qui-quadrado e teste T de Student, para
comparação de média. O intervalo de confiança adotado foi de
95%. Os dados foram coletados e analisados após submissão e
aprovação pelo comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
do Estado de Mato Grosso, sob parecer nº:1.370263.

Resultados
No triênio 2014 a 2016 foram realizados 608 necropsias. Destes
laudos, em 207 o TCE foi registrado como uma das causas
do óbito, ou seja, esteve presente em 34,04% dos sujeitos
necropsiados pelo IML onde realizou-se o estudo. Houve
uma prevalência do sexo masculino, compreendendo 84,01%
(n=171) da amostra quando comparado ao sexo feminino, com
15,9% (n=33) dos laudos. Esta prevalência do sexo masculino
em relação ao sexo feminino mostrou-se significativa (p =
0,001).
A distribuição etária por sexo é apresentada na Figura 1.

Figura 1. Frequência de indivíduos do sexo masculino (A) e feminino (B) por faixa
etária. Análise das lesões anatômicas e estudo epidemiológico em mortes violentas
causadas pelo trauma cranioencefálicos. Cáceres - MT, abril, 2019.

No sexo masculino há um pico de incidência entre 32 e 33
anos, representando 9,2% da amostra. No sexo feminino o
pico de incidência foi entre 46 a 49 anos, correspondente a
15,2% da amostra, com um segundo pico correspondente ao
masculino, representando 12%.
Quanto aos mecanismos causais, foram quantificados de forma
específica e inespecífica. Os acidentes representaram 63,80%,
os homicídios 32,40% e os suicídios e causas indeterminadas
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com 1,90% cada, conforme frequência detalhada dos
mecanismos causais específicos (Figura 2).

O teste de alcoolemia foi realizado em 20,2% dos casos e,
destes, 42,8% apresentou resultado positivo para alcoolemia. O
número de lesões anatômicas foi estatisticamente significativo
ao comparar o grupo com alcoolemia presente em relação ao
grupo com alcoolemia ausente (p = 0,008).

Discussão

Figura 2. Distribuição em frequência dos mecanismos causais específicos. Análise
das lesões anatômicas e estudo epidemiológico em mortes violentas causadas pelo
trauma cranioencefálicos. Cáceres - MT, abril, 2019.

Para avaliar a frequência de lesões anatômicas associadas
ao TCE utilizou-se dados relacionados ao exame interno de
crânio. Este foi feito em 58,9% (n = 122) de todos os casos
incluídos no estudo. Na Tabela 1 descreve-se o conjunto
de lesões relacionadas aos principais mecanismos causais
específicos e a média da frequência de cada lesão considerando
o mecanismo causal. Encontrou-se diferença significativa na
maioria das estruturas, exceto base de crânio, tronco cerebral e
cerebelo. A lesão dessas estruturas foi pouco frequente e esteve
ausente em dois ou mais mecanismos causais.
Tabela 1. Percentual e média das lesões anatômicas por mecanismo causal ao
exame interno. Análise das lesões anatômicas e estudo epidemiológico em mortes
violentas causadas pelo trauma cranioencefálicos. Cáceres - MT, abril, 2019.
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Em termos de mortalidade intra-hospitalar a literatura
nacional12 apresenta o TCE como a segunda causa mais
frequente, na faixa etária entre 14 e 69 anos, atrás apenas de
doenças cardiovasculares. Também é duas vezes mais frequente
do que as mortes por causas externas12. Tal dado corrobora
com o percentual de 34% dos necropsiados em apresentarem
TCE, levando-se em conta que o trabalho mencionado não
considerou as mortes extra-hospitalares.
Em relação à prevalência entre os sexos, estudos nacionais
apresentaram predomínio do sexo masculino, sendo descrita
a relação homens/mulheres de até 6,2:1. No presente estudo
esta relação foi de 5,18:1 (homens/mulheres), e esteve em
contingência com os dados da literatura 9,10,13-17. Este grupo é
exposto a vulnerabilidades socioculturais 10,18,19 e possui um
padrão de comportamento de exposição a maior número de
acidentes e situações de agressividade, além do fator álcool
que, além de interferir na percepção do perigo, pode prejudicar
a atenção e favorecer situações de riscos já citadas, como
acidentes de trânsito e outros eventos traumáticos 20,21.
Quanto à ocorrência do TCE nas diferentes faixas etárias,
estudos apontam para maior incidência em indivíduos jovens,
abaixo dos 40 anos10,12. Os estudos com base no DATASUS
nos anos de 2008 – 2012 apresentaram pico de incidência
em indivíduos com mais de 80 anos, porém com mortalidade
maior em jovens e adultos entre 20 – 29 anos10. Entre 2001 –
2007, 53% da amostra estava entre 14 e 34 anos. Não é descrita
a epidemiologia específica dos óbitos, no entanto, o presente
estudo apresenta dados específicos da mortalidade e há
correspondência entre o intervalo de idade descrito na literatura
10,13,15
. Há de se considerar, no entanto, as especificidades
regionais e a composição das diferentes populações nos
estados brasileiros. A faixa etária jovem também está exposta à
vulnerabilidade anteriormente descrita, associada à busca por
novas experiências e ao consumo e abuso de álcool e drogas.
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Quanto aos mecanismos causais, em uma recente revisão de
literatura7 sobre o tema, os autores descrevem uma relação
entre a composição da população regional e os mecanismos
causais, no entanto, há predomínio dos acidentes de trânsito
e quedas, como fator base para o TCE 7,21. Em outro estudo,
predominou como primeira causa para o TCE, os acidentes
envolvendo motos e carros e, em menor proporção as quedas e
lesões por arma de fogo 1.

durante a admissão de pacientes vítimas do TCE27. O presente
estudo corrobora ao demonstrar maior gravidade das lesões
anatômicas neste grupo de sujeitos. Artefatos já relatados,
tais como diminuição do nível de atenção, sonolência e maior
tendência à agressividade, e atribuídos ao álcool podem
contribuir para este achados.

A literatura descreve também que os acidentes automobilísticos
foram os maiores responsáveis pelo TCE, seguidos de acidentes
motociclísticos. Quedas também são relatadas como fator
causal para o TCE principalmente em idosos. Percebe-se, de
uma forma geral, um aumento do TCE secundário à violência.22

Conclusão

Dentre os mecanismos causais associados ao TCE em um
hospital de referência do Pará, foi descrito23 lesões por arma
de fogo, que estiveram como a segunda causa mais comum, tal
qual neste estudo. O estado do Mato Grosso faz fronteira com
a Bolívia, e a cidade de Cáceres encontra-se inserida na faixa
fronteiriça das regiões brasileiras que fazem divisa com países
da América do Sul, sendo rota para o contrabando de diversas
mercadorias e portanto, compondo um cenário de violência
que reflete na taxa de óbitos da região24.
Em relação às lesões anatômicas específicas associadas ao TCE,
os estudos não as descrevem de forma direta. Em um estudo
foi apresentado o diagnóstico associado ao TCE, onde 11,5%
esteve ligado a causas hemorrágicas, tais como hematomas
subdurais, epidurais e hemorragia subaracnoide, com exceção
das lesões não especificadas (42,5%) e as causas hemorrágicas
foram as mais frequentes 12. Outro estudo descreveu de forma
inespecífica as lesões, sendo o acometimento vascular o mais
comum compreendendo 33,8%, seguido das lesões ósseas com
25,4% da amostra25. Tais apontamentos, corroboram com a
descrição de que as lesões mais frequentes neste artigo, foram
em grandes vasos, uma vez que esta lesão está presente em
todos os mecanismos causais além de apresentar-se como
a estrutura com maior percentual em traumas que envolvem
veículo automotor, considerando o atropelamento.
Um estudo com 2162 laudos de IML demonstrou que a
chance do indivíduo com teor alcoólico encontrado no sangue
ter sofrido morte por TCE foi de 1,34 vezes a chance do
indivíduo que não teve teor alcoólico encontrado no sangue 26.
Além disso, estudos internacionais já relataram significativa
diferença de sobrevida entre diferentes níveis de alcoolemia
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Em consonância com a literatura, esse estudo mostrou que a
maioria das vítimas de TCE são adultos jovens economicamente
ativos e que os acidentes no trânsito associados ao etilismo
são uma causa preponderante, reforçando o grande impacto
socioeconômico dessa afecção e a possibilidade de prevenção
da mesma. O conhecimento sobre a etiologia do trauma e
sua relação com a região anatômica afetada, podem auxiliar
na definição de condutas e no estabelecimento de ações de
prevenção específicas que possam ser planejadas e aplicadas
na prática. Correlacionar os traumas ou lesões anatômicas
presentes com o mecanismo causal visa abrir caminhos para
discussões acerca da abordagem emergencial e na predição do
prognóstico de pacientes que sofrem TCE, pois o conhecimento
provável da lesão é fundamental para uma intervenção rápida,
bem como para estimar o tempo de internamento e a chance de
óbito. Assim, estudos como esse, em maior escala, devem ser
realizados, pois apresentam grande importância social, médica
e administrativa devido à alta prevalência do TCE.
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