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RESUMO 
 
 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR A VÍTIMAS DE 

TRAUMATISMO CRÂNIOENCEFÁLICO 

O traumatismo cranioencefálico é um sério problema de saúde pública, sendo uma das principais 

causa de incapacidade e óbitos no mundo. Este trabalho objetiva apontar as ações do enfermeiro 

frente a vítimas de Traumatismo Cranioencefálico no Atendimento Pré-Hospitalar. Para responder os 

objetivos foram utilizados as base de dados do: ScientificElectronic Library Online (SCIELO), 

Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), Ministério da Saúde, Google Acadêmico abrangendo o 

período de 2009 a 2018, utilizando as palavras chave: Traumatismo cranioencefálico; Atendimento 

pré-hospitalar e Assistência de enfermagem. O conhecimento da fisiopatologia do TCE reduz suas 

consequências. Identificou-se que o enfermeiro que deve ter multiplicidade de conhecimento, 

competência clínica, liderança, tomada rápida de decisões, eficiência na execução e humanização no 

decorrer do atendimento pré hospitalar. 

 
Palavras chave: Traumatismo cranioencefálico; Atendimento pré-hospitalar e Assistência de 

enfermagem. 

Tema Central: Assistência a vítimas de TCE 
 
 

ABSTRAT 
 
 

PERFORMANCE OF NURSING IN PRE-HOSPITAL CARE FOR VICTIMS OF 

CRANIOENCEPHALIC TRAUMATISM 

Cranioencephalic trauma is a serious public health problem and is one of the leading causes of 

disability and death in the world. This work aims to indicate the actions of the nurse in front of victims 

of Cranioencephalic Trauma in Pre-hospital Care. To answer the objectives, the following databases 

were used: ScientificElectronic Library Online (SCIELO), Regional Medicine Library (BIREME), 
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Ministry of Health, Google Academic covering the period from 2009 to 2018, using the following 

keywords: Traumatism cranioencefálico; Prehospital care and nursing care. Knowledge of the 

pathophysiology of TBI reduces its consequences. It was identified that the nurse who should have 

multiplicity of knowledge, clinical competence, leadership, fast decision making, efficiency in execution 

and humanization in the course of prehospital care. 

 
Keywords:Cranioencephalic trauma; Prehospital care and nursing care 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

O TCE é definido como lesão cerebral não degenerativa ou congênita, 

causada por força externa que atinge o crânio, tendo como consequências 

deformidades estruturais do crânio, como laceração do couro cabeludo e fratura, 

além de alterações cerebrais transitória ou permanente de natureza cognitiva ou 

funcional. BRAIN INJURY ASSOCIATION, ASSOCIAÇÃO DE LESÃO CEREBRAL 

(BIA) (2016) MINISTÉRIO DA SAÚDE (2015) 

Conforme o Ministério da Saúde (2015) são diversos os aspectos 

determinantes de lesões causadas pelo TCE. Existe mecanismos que se iniciam 

logo após a ocorrência do TCE, como outros que poderão se estender por dias 

semanas ou meses após o ocorrido. Existe além disso os aspectos sistêmicos que 

complicam o quadro neurológico direcionando a um péssimo prognóstico. Deste 

modo as lesões cerebrais podem ser divididas em primárias e secundárias. As 

lesões primárias são resultantes de ocorrências imediatas e diretas do trauma. Já as 

lesões secundárias são aquelas que começam logo após o momento da agressão, e 

pode ser decorrente da relação dos fatores extra e intra cerebrais, que leva a morte 

das células que não foram afetadas no momento do trauma, porém sofrem 

consequências posteriores. 

É uma causa considerável de incapacidades físicas e mental e de óbitos, 

sendo a incidência maior em homens do que em mulheres com a faixa de idade 

entre 15 a 24 anos. (REDE SARAH,2015) 

As causas mais comuns de TCE são: acidentes de transito, atropelamentos, 

quedas, lesões penetrantes, fraturas do crânio, agressões mobilidade brusca de 

aceleração e desaceleração, (ABCMED, 2014) 

Atualmente no mundo, o trauma cranioencefálico (TCE) denota uma enorme 

consequência em questão socioeconômicas, para a população devido ao aumento 
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de incidência e em especial por abranger frequentemente pessoas em idade 

produtiva e jovens. Sendo considerado uma das maiores causa de incapacidade e 

óbito em todo o mundo (SOUZA ET AL,2009) 

Considerando isso, com base no atendimento prestado a vítimas de 

acidentes, onde se exige um atendimento rápido e certo, pretende-se investigar a 

relevância da atuação do profissional da enfermagem no atendimento pré-hospitalar 

de pacientes com Traumatismo Cranioencefalico (TCE). 

Para isso, será apresentado os conceitos de TCE, para então descrever a 

relevância do enfermeiro para o atendimento pré-hospitalar das vítimas de TCE, e  

ao final apresentar os resultados obtidos. 

O estudo tem como objetivo apontar as ações do enfermeiro frente a vítimas 

de Traumatismo Cranioencefálico (TCE) no atendimento pré-hospitalar focando suas 

condutas e ressaltando a importância do mesmo no atendimento imediato a essas 

vítimas, assim como expor a fisiopatologia, conhecer os tipos de lesões 

cranioencefálicas, bem como levantar as principais causas que levam a esses 

incidentes, conhecer as competências que devem ter os profissionais de 

enfermagem na atuação em Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com ênfase no 

trauma, apurando a relevância do profissional de enfermagem na assistência e 

cuidados as vítimas de TCE . 

A problematização que se vislumbra, no presente momento, é a contribuir 

para a produção de um conhecimento que possibilite uma melhor formação e 

atendimento dos profissionais enfermeiros no atendimento e devidos procedimentos 

às vítimas de traumatismo cranioencefálico. 

A relevância da pesquisa está em demonstrar a atuação do profissional da 

enfermagem a pacientes vítimas de Traumatismo crânio encefálico no atendimento 

pré hospitalar, tendo em vista que são muito frequentes. De uma maneira geral a 

gravidade das lesões esta relacionada com a intensidade do trauma, pois mesmos 

leves podem produzir lesões grave (PEREIRA,2011). 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, por meio de uma análise descritiva de 

caráter exploratório, com a finalidade de identificar na literatura artigos relacionados 

ao Trauma cranioencefílico, Atendimento Pré Hospitalar e as condutas do 
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enfermeiro à vítimas de TCE no atendimento Pré Hospitalar com intuito de reduzir as 

sequelas e óbitos por TCE.Foram analisados artigos e manuais do Ministério da 

Saúde publicados de 2009 a 2018,pertinentes as condutas do enfermeiro no 

atendimento pré hospitalar a vítimas de TCE. O levantamento de dados foi realizado 

no período de agosto a outubro de 2018.Os dados levantados foram utilizados para 

a construção do referencial teórico e foram obtidos através da base de dados do: 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Regional de Medicina 

(BIREME), Ministério da Saúde, Google Acadêmico e Livro impresso. Para isso 

foram utilizados os descritores: Traumatismo cranioencefálico; Atendimento pré- 

hospitalar e Assistência de enfermagem. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

O TCE é definido como lesão cerebral não degenerativa ou congênita, 

causada por força externa que atinge o crânio, tendo como consequências 

deformidades estruturais do crânio, como laceração do couro cabeludo e fratura, 

além de alterações cerebrais transitória ou permanente de natureza cognitiva ou 

funcional. BRAIN INJURY ASSOCIATION, ASSOCIAÇÃO DE LESÃO CEREBRAL 

(BIA) (2016), MINISTÉRIO DA SAÚDE (2015) 

O TCE indica um enorme problema em questão socioeconômicas, para a 

população devido ao aumento de incidência e em especial por abranger 

frequentemente pessoas em idade produtiva e jovens. Sendo considerado uma das 

maiores causa de incapacidade e óbito em todo o mundo. (SOUZA, ET AL,2009) 

As causas mais comuns de TCE são: acidentes de transito, atropelamentos, 

quedas, lesões penetrantes, fraturas do crânio, agressões mobilidade brusca de 

aceleração e desaceleração, (ABCMED, 2014). 

É uma causa considerável de incapacidades físicas e mental e de óbitos, 

sendo a incidência maior em homens do que em mulheres com a faixa de idade 

entre 15 a 24 anos. (REDE SARAH,2015). 

Conforme o Ministério da Saúde (2015) são diversos os aspectos 

determinantes de lesões oriundas do TCE. Existe mecanismos que se iniciam logo 

após a ocorrência do TCE, como outros que poderão se estender por dias semanas 

ou meses após o ocorrido. Existe além disso os aspectos sistêmicos que complicam 
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o quadro neurológico direcionando a um péssimo prognóstico. Deste modo as  

lesões cerebrais podem ser divididas em primárias e secundárias. As lesões 

primárias são resultantes de ocorrências imediatas e diretas do trauma. Já as lesões 

secundárias são aquelas que começam logo após o momento da agressão, e pode 

ser decorrente da relação dos fatores extra e intra cerebrais, que leva a morte das 

células que não foram afetadas no momento do trauma, porém sofrem 

consequências posteriores. 

Segundo Nogueira et al (2015) as vítimas de TCE precisam de uma avaliação 

adequada sistemática e rápida para se identificar e tratar lesões que causam 

incapacidade e levam a morte. O tratamento determinante da vítima grave pode 

englobar o transporte para o hospital, intervenção cirúrgica e suporte em Unidade de 

Terapia Intensiva(UTI). Ressalta-se a importância do enfermeiro na particularidade e 

complexidade dos cuidados prestados a essas vítimas, que evidenciam estado 

clínico diferenciado decorrentes das lesões traumáticas. 

A equipe de enfermagem deve dispor de um olhar holístico, principalmente 

em vítimas de TCE, visto que a maioria deles se encontram desacordados, com 

várias lesões, edemas e hematoma, e requer assistência especial, (OLIVEIRA ET 

AL, 2018). 

APH a vítimas de TCE deve ter uma equipe profissional que trabalhe com 

eficiência, estabilidade emocional e conhecimento técnico, com base teórica das 

ações prestadas em seus atendimentos, sendo estes os princípios básicos para um 

atendimento adequado. O enfermeiro integra em conjunto essa equipe, com o 

socorrista e o médico, e é incumbido pelos cuidados, que tem o objetivo de 

reanimação e estabilização da vítima no local do ocorrido e no decorrer do 

transporte para o pré atendimento fixo (ADÃO; SANTOS, 2012 apud DIAS et al 2016). 

De acordo com Monteiro (2018) o enfermeiro é um integrante necessário na 

equipe de APH móvel, fazendo-se necessário ser um profissional habilitado, ter 

entendimento para atuar de forma eficaz, além disto sempre estar apto para encarar 

ocorrências imprevisíveis, ter competência de assumir decisões imediatas, com 

soluções rápidas para cada cuidado. 

Em estudo realizado por Cunha et al (2015) revelou-se que a atuação eficaz 

coordenada pelo enfermeiro é indispensável para comandar a equipe de 

enfermagem em lugares onde a tomada de decisão deve ser ágil e a assistência 

simultânea. Para isso acontecer é preciso que os mesmos encontrem-se sempre 
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atualizados e habilitados, visto que o atendimento requer variedade de 

conhecimento e comando da equipe, prática de tomada de decisão, efetividade na 

realização e humanização no decorrer dos procedimentos. 

Por fim Vieira et al (2016) destaca que a relevância da equipe de enfermagem 

ao pacientes com TCE é indispensável visto que influencia na reabilitação do 

paciente. Essas assistências exige do enfermeiro diversidade de conhecimento, de 

modo que possa tomar decisões rápidas e corretas. Sabendo que a importância do 

tratamento intensivo, reflete imediatamente na sua reabilitação, e quanto mais rápido 

for a assistência, menor será as sequelas. O enfermeiro participa da avaliação das 

necessidades da vítima, estabelecendo prioridades, promovendo tratamentos 

necessários, realizando a estabilização, revisando o estado geral e efetuando as 

intervenções corretas. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Ao término deste trabalho observa-se que o TCE é uma das principais causas 

de incapacidade e óbitos no mundo, gerando impactos socioeconômicos as suas 

vítimas e familiares. O conhecimento da fisiopatologia do TCE contribui para um bom 

atendimento pre hospitalar e manuseio das vítimas com objetivo de reduzir suas 

consequências com a prestação de assistência e estabilização da vítima de forma 

efetiva, ofertando um suporte adequado, sendo necessário que cada profissional da 

equipe apresente-se apto a executar a sua função, em especial o enfermeiro que 

deve ter multiplicidade de conhecimento, competência clínica,liderança, tomada 

rápida de decisões, eficiência na execução e humanização no decorrer do 

atendimento. Para que isso possa acontecer deve-se ter mais capacitação para 

esses profissionais, assim sendo é preciso cursos profissionalizantes de qualidade e 

atualização do tema continuamente. 

Deseja-se que com esse estudo, poder colaborar na realização de um 

conhecimento que possibilite uma melhor formação dos enfermeiros no atendimento 

pre hospitalar a vítima de TCE. 
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