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Introdução: Dados epidemiológicos indicam

uma taxa maior de mortalidade em pacientes

diabéticos, que sofrem TCE do que não

diabéticos¹, já que tanto a hiperglicemia quanto a

hipoglicemia contribuem para o agravamento da

lesão encefálica após traumatismo

crânioencefálico (TCE). A hemorragia

subaracnóidea é o sangramento no espaço

subaracnóideo² e a hemorragia subdural é a

acumulação de sangue nos espaços meníngeos³.

Ambas intercorrências podem ser causadas por

um trauma agudo no crânio que, se não tratadas,

podem ocasionar dano neurológico irreversível4.

Quando ocorrem na região frontal, estão

associadas com alterações comportamentais,

incluindo desinibição, apatia, embotamento,

afetivo e perda da crítica da conduta pessoal5.

Objetivo: Relatar um caso de alteração de

conduta após TCE resultante de síncope por

hipoglicemia.

Relato de caso: Paciente masculino, 23

anos, diabético e insulinodependente, interna por

queda da própria altura após hipoglicemia,

contundindo a cabeça e recebendo alta após 72

horas de internação. Retorna ao hospital, um dia

após, apresentando comportamento inadequado,

agitado e agressivo. Família nega histórico de

agressão ou conduta questionável. Tomografia

computadorizada do encéfalo evidenciou

hemorragia subaracnóidea na região

frontotemporal direita e hematoma subdural

frontotemporal esquerda, com espessura de 0,7

cm.

Discussão: Pacientes diabéticos necessitam atenção

redobrada no que diz respeito à manutenção dos níveis

glicêmicos a fim de evitar síncopes e acidentes

potencialmente fatais. Na ocorrência de TCE em região

pré-frontal, deve-se atentar a possíveis mudanças

comportamentais já que pode haver um severo prejuízo

do juízo crítico, como no caso, onde o paciente, segundo

relato da família, “quebrou toda a casa”, agrediu

verbalmente e fisicamente seus pais e demonstrou

comportamento sexual inadequado, solicitando que a

mãe se retirasse de casa para se masturbar. Paciente

não se lembrava do ocorrido, o que pode ser explicado

porque o mecanismo de caráter integrativo temporal

responsável pela memória de trabalho localiza-se em

região pré-frontal6.

Conclusão: Tendo em vista que as hemorragias de

região frontal podem ocasionar, além de danos

neurológicos irreversíveis e risco de óbito,

comportamentos que causam significativo prejuízo e

sofrimento na vida do paciente e de sua família, salienta-

se a importância do acompanhamento e tratamento

psiquiátrico imediato, a fim de evitar principalmente

exposição e auto e heteroagressão.
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