
MUDANÇA DE PERSONALIDADE PÓS TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO 

GRAVE: RELATO DE CASO 

Introdução: A definição de Traumatismo Cranioencefálico (TCE), pelo Centro para Controle e 

Prevenção de Doenças (CDC), é uma lesão causada por um trauma externo, traduzido por: perda 

de consciência, amnésia, anormalidades neurológicas ou neuropsicológicas, fraturas de crânio e 

lesões intracranianas diagnosticadas ou morte¹. Em 2010, nos Estados Unidos, os TCEs 

representaram aproximadamente 2,5 milhões de consultas na emergência, destes, 

aproximadamente 87% foram tratados e liberados, outros 11% foram hospitalizados e 

aproximadamente 2% morreram. Além disso, distúrbios neurológicos e psiquiátricos 

secundários, podem ocorrer pós TCE, como a epilepsia pós-traumática e distúrbios do humor¹. 

Os transtornos psiquiátricos constituem uma das comorbidades mais prevalentes pós TCE, 

dentre eles, destacam-se a Depressão Maior e as Alterações de Personalidade².  

Objetivo: Relatar um caso de paciente com mudança de personalidade após Traumatismo 

Cranioencefálico Grave – subtipo combinado. 

Relato de caso: Paciente sexo masculino, 54 anos, aposentado, ensino fundamental 

incompleto, interna no Instituto Psiquiátrico Forense de Porto Alegre (IPF), cumprindo Medida 

de Segurança devido a homicídio praticado em setembro de 2005. Vem apresentando, nos 

últimos anos, maior hostilidade, agressividade e impulsividade. Em novembro de 1998, após 

sofrer um acidente doméstico, fez um TCE Grave, sendo submetido à craniotomia e após 25 

dias de internação recebeu alta hospitalar com prescrição de fenitoína 300 mg/dia e fenobarbital 

100mg/noite. Aproximadamente um ano após o TCE, separou-se de sua esposa, com quem 

estava casado há trinta anos, devido a discussões frequentes. Tendo logo em seguida iniciado 

outro relacionamento. Alguns anos depois, em 2005, após ter chegado em casa, foi tomar 

chimarrão e diz ter escutado reclamações da companheira sobre a desorganização da casa, ouviu 

dela a seguinte frase: “Agora quem manda aqui sou eu e te comporta velho senão eu te corro 

daqui”. Logo em seguida, ele dirigiu-se até ela, empurrando-a e jogando-a ao chão, pegou sua 

enxada e desferiu cinco golpes na cabeça de sua parceira, provocando sua morte. Perguntado 

sobre o que fez, disse que no momento em que cometia o crime, não se dava conta do que fazia. 

Sobre os momentos posteriores ao fato, disse: “Arrastei o corpo para um canto, limpei minhas 

mãos e fui tomar meu chimarrão”. O paciente relata que alguns minutos mais tarde chega a sua 

casa a brigada militar dizendo que haviam recebido uma denúncia, por telefone, de que alguém 

estava sendo agredido naquele local. Conduziu então eles até o corpo da vítima e disse: “Fui eu 

mesmo que matei, podem me prender”. Paciente nega períodos de depressão ou euforia no 

passado. Nega agressões a animais ou pessoas, furtos, agressões a propriedades, violações de 

regras, antes do TCE. Nunca teve envolvimento com a polícia, antes de cometer o crime. 

Realizou TC de crânio que evidenciou: Extensa lesão em lobo temporal direito, com 

comprometimento de estruturas mesocorticais e mesiais. Observa-se lesão de hipocampo 

direito, que pode ser responsável pelas alterações comportamentais e déficit de memória, 

especialmente a memória visual. EEG realizado em vigília (em uso de carbamazepina 

600mg):Presença de ritmos rápidos e de alta amplitude sobre a cicatriz cirúrgica, o que pode ser 

esperado e normal na situação, sem outras alterações. Na avaliação do estado mental 

apresentava-se lúcido, hipovigil e hipotenaz, sem alterações de sensopercepção, orientado, 

pensamento lentificado, agregado, com conteúdo empobrecido, humor eutímico, afeto 

hipomodulado, calmo, cooperativo, mas apático, como se estivesse “engessado”. Juízo crítico 

prejudicado em relação à sua conduta após o TCE. Segundo relato do filho, antes do TCE, 

paciente abusava frequentemente de álcool (1l destilado/finais de semana) e sobre o efeito do 

mesmo ficava mais irritado, porém era uma pessoa trabalhadora, correta, que se relacionava 

bem com as pessoas. Na empresa onde trabalhou por 25 anos, vindo a aposentar-se por tempo 

de serviço, era um funcionário muito bem conceituado. Após TCE, apresentou alterações 

cognitivas, de comportamento, tornando-se agressivo e impulsivo. Além de ter crises 

convulsivas frequentes pois esquecia de usar suas medicações. Foi realizado diagnóstico de 

Mudança de Personalidade devido a TCE, subtipo combinado. 



Discussão: As lesões cerebrais e suas coberturas ocorrem em aproximadamente 200 por 

100.000 pessoas por ano e respondem por 14 a 30 mortes por 100.000 pessoas por ano nos 

Estados Unidos². No Brasil existem poucos estudos epidemiológicos de TCE, porém sabe-se 

que a maioria dos casos, em todas as faixas etárias, são vítimas de quedas e a faixa etária mais 

atingida é dos 21 aos 60 anos, com predominância do sexo masculino². A gravidade do TCE 

pode ser classificada em leve, moderada ou grave, conforme a apresentação clínica do paciente, 

sinais e sintomas neurológicos². As consequências de um TCE vão desde a recuperação total até 

alterações variadas e permanentes, de acordo com a região cerebral afetada¹. Essas alterações 

podem passar despercebidas, e muitas vezes não é feita a ligação causal com o trauma³. As áreas 

neuroanatômicas mais acometidas, são as áreas frontal, orbital e temporal, mesmo que não haja 

impacto direto numa região, podem ocorrer lesões traumáticas por contra golpe, principalmente 

em área frontal e temporal. As lesões axonais difusas podem provocar danos mecânicos ou 

químicos aos neurônios comprometidos⁴. Os transtornos psiquiátricos estão entre as morbidades 

pós TCE mais prevalentes e, dentre esses transtornos, destacam-se a Depressão Maior e as 

Alterações de Personalidade⁵. O transtorno orgânico de personalidade, CID 10 (F07.0) 

caracteriza-se por alteração significativa dos padrões habituais do comportamento pré-mórbido, 

particularmente no que se refere a expressões das emoções, necessidades e impulsos⁶. A 

mudança de personalidade pode incluir pouca motivação e uma tendência a ser egocêntrica e 

menos consciente das necessidades dos outros. Alguns se tornam desinibidos e rudes, podem 

apresentar julgamento moral comprometido. Agitação e agressão podem ser muito difíceis de 

administrar³’⁷. 

Conclusão: Infelizmente, devido a visão dissociada que temos do ser humano, separando o 

orgânico do psicológico, pacientes que sofrem de TCE tendem a não receber o atendimento que 

deveriam, o que pode contribuir de forma decisiva para o surgimento de graves consequências 

em suas vidas. Tendo em vista a importância da temática aqui desenvolvida, a avaliação dos 

transtornos psiquiátricos pós TCE deve ser mais valorizada. A identificação e tratamento 

precoce dos transtornos mentais é essencial para um desfecho benéfico para o paciente. Espera-

se que o diagnóstico de Transtorno de Personalidade pós TCE aumente de modo considerável à 

medida que os profissionais tomem conhecimento de sua existência, magnitude e extensão⁴.  
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