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Introdução: O Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) caracteriza-se como uma lesão por 

fatores externos, que resulta em alterações anatômicas do crânio, nas meninges, no encéfalo 

ou em seus vasos, por consequência podem produzir alteração ou diminuição da consciência, 

deficiências de habilidades cognitivas, físicas, emocionais, comportamentais e na 

funcionalidade, sejam temporários ou permanentes [1]. É uma das principais causas de 

morbimortalidade de pessoas entre 5 e 35 anos, em sua maioria do sexo masculino, tendo 

como causa predominante os acidentes automobilísticos [2]. Dentre as repercussões desse 

quadro neurológico, encontram-se as modificações na capacidade de realizar papéis 

ocupacionais e desempenho ocupacional de atividades cotidianas, sendo assim faz-se 

imprescindível a atuação terapêutica ocupacional junto a equipe interdisciplinar na 

reabilitação, desde a fase aguda à crônica [3]. Sua atuação será guiada pelo grau de severidade 

do paciente e um dos parâmetros amplamente adotados para essa classificação é a Escala de 

nível de funcionamento cognitivo de Rancho los Amigos, a qual avalia o nível de consciência 

e função cognitiva do paciente por meio de aspectos comportamentais em dez níveis, sendo 

eles: I- Nenhuma Resposta; II- Resposta Generalizada; III- Resposta Localizada; VI -

Confuso-agitado; V- Confuso-Inapropriado; VI- Confuso Apropriado; VII- Automático-

apropriado; VIII - Intencional-Apropriado (com supervisão); IX- Intencional Apropriado 

(supervisão solicitada); X - Intencional-apropriado [4]. Na reabilitação hospitalar o T.O 

elenca como objetivos primários a estabilidade clínica, a redução dos déficits motores e a 

aquisição de habilidade para desempenho de cuidados pessoais [3]. Objetivos: Descrever a 

experiência da intervenção terapêutica ocupacional com paciente vítima de Traumatismo 

Crânio Encefálico (TCE), internado em um hospital de urgência e emergência da região 

metropolitana do estado do Pará. Descrição da Experiência: O presente estudo foi extraído a 

partir da disciplina Estágio Supervisionado II do curso de Terapia Ocupacional da 

Universidade Federal do Pará. A experiência aconteceu em um Hospital de Urgência e 

Emergência do estado do Pará, na ala de Neuroclínica. Os atendimentos transcorreram no 

período de Maio à julho de 2019, de segunda à sexta, com duração em torno de uma hora cada 

sessão, sendo atendido um paciente jovem de 21 anos, internado à, aproximadamente, quatro 

meses, vítima de acidente de moto, politraumatizado, com TCE do tipo lesão axional difusa 

de tratamento conservador, fratura de tornozelo direito com fixador externo, hipertonia em 

hemicorpo esquerdo, além de pouco controle cervical e de tronco. Encontrava-se no nível 

cognitivo II - resposta generalizada, segundo a Escala Rancho Los amigos, sendo assim 

apresentava abertura ocular espontânea, mas não realizava contato visual. Primeiramente, 

construiu-se o plano terapêutico, traçando como metas a melhora cognitiva e a maior 

independência na mobilidade funcional, após isso iniciou-se os atendimentos. Nesse primeiro 

momento o realizou-se estímulos sensoriais, afim de provocar um comportamento mais 

responsivo ao ambiente, foram feitos estímulos auditivos (comandos verbais, música, voz de 

familiares); visual (rosto de conhecidos ou do terapeuta); olfatório (aromas familiares); tátil 

(toques leves/ com pressão, diferentes texturas, tocar cabelo, rosto de conhecidos) e vestibular 
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(mudanças de postura, balanço), além disso, era realizado o posicionamento adequado no leito 

e a sedestação beira leito com auxílio total. Foram aplicados tappins no membro superior e 

inferior esquerdos afim de amenizar a espasticidade e o padrão flexor, aplicou-se também 

estímulos proprioceptivos em tronco e pescoço para melhorar o controle motor. Quando 

houve a mudança de nível cognitivo para o III (Resposta Localizada), iniciou-se treinos 

dirigidos de Atividades de Vida diária, pentear o cabelo, aplicar desodorante/hidratante, 

higiene bucal e de partes do corpo, escovar os dentes e treinos simulados, como escovar os 

dentes e alcance mão-boca com um copo. Nessas atividades a estagiária conduzia a 

movimentação dos membros superiores do paciente e estimulava a movimentação ativa. Esse 

procedimento visa ajudá-lo a entrar novamente em contato com o mundo, através de uma 

estimulação tátil significativa, incorporada a tarefas reais direcionada a metas, dessa forma a 

aprendizagem apresenta resultados mais positivos [5]. Em todos os atendimentos realizava-se 

orientações aos familiares para prevenção de quedas, estimulação sensorial e orientação 

espaço-temporal ao paciente, para posicionamento no leito, além de esclarecer dúvidas e 

questionamentos acerca do seu quadro clínico. Depois de tais intervenções o paciente chegou 

até o nível cognitivo V - Confuso e inapropriado, e nesse estágio, além de dar continuidade as 

atividades de vida diária dirigidas, iniciou-se também o processo de treinamento para a 

transferência para a cadeira de rodas, objetivando maior independência em mobilidade 

funcional e a realização de banho de aspersão, porém antes de concluir essa etapa o estágio 

chegou ao fim. Resultados: O paciente apresentou uma boa recuperação ao final das 

intervenções, pois iniciou o tratamento com nível cognitivo II - Resposta Generalizada, em 

que não realizava contato visual e respondia aos estímulos de forma inespecífica, e o finalizou 

com nível cognitivo V - Confuso e inapropriado, no qual apresentava-se mais desperto e 

responsivo aos estímulos oferecidos pela família, interativo com o ambiente, respondendo aos 

estímulos sensoriais e seguindo comandos simples e comunicando-se com gestos de cabeça 

para “sim” e “não”. Em relação aos componentes motores, observou-se melhor controle 

cervical e de tronco, além de necessitar de menor auxílio para permanecer na posição de 

sedestação beira leito. No inicio das intervenções, o paciente era mais passivo na realização 

das atividades dirigidas, ao final já seguia os comandos oferecidos, mantinha a atenção e 

interesse na atividade, tinha iniciativa em realiza-la e apresentava movimentação ativa de 

membros superiores afim de concluir as tarefas. Ademais, a orientação familiar mostrou-se 

fundamental para a realização de uma intervenção continuada, já que a atuação da estagiária 

era pontual e a família que permanecia em contato prolongado com o paciente. Conclusão: 

Posto isto, é notório a relevância da intervenção terapêutica ocupacional precoce com 

pacientes TCE na fase de hospitalização, visto que sua prática favorece resultados positivos 

na recuperação de aspectos funcionais, cognitivos e comportamentais, visando maior 

independência nas AVD. Tornando também a família como elementos ativos no processo de 

reabilitação. 

 

Descritores: Traumatismo Crânio Encefálico, Terapia Ocupacional, Contexto hospitalar. 
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