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Sinopse
O empiema subdural pode resultar de disseminação de uma
infecção localizada nos seios paranasais, otite média, e
ocasionalmente, foco séptico a distância. A causa mais comum
de empiema subdural é a sinusite. Os autores apresentam 11
casos de empiema subdural decorrente de sinusopatias, discutem sua via de disseminação, quadro clínico, microorganismos mais freqüentes, meios diagnósticos, tratamento e prognóstico. Chamam ainda a atenção para a importância do tratamento adequado das sinusopatias, visto poderem ocasionar
complicações intracranianas potencialmente fatais.
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Abstract
Subdural empyema due to sinusitis: considerations about
11 cases
Subdural empyema can result from the spread of a localized
infection of the paranasal sinuses, otitis media, and ocasionally
far septic focus. The most common cause of subdural empyema
is sinusitis. The authors present 11 cases of subdural empyema
secondary to paranasal sinus disease, discussing its dissemination, symptomatology, most frequent microrganisms,
diagnosis, treatment and prognosis. They still call the attention
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for the importance of the adequate treatment of sinusitis because
it can lead to potentially fatal intracranial complications.
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Introdução
O empiema subdural (ESD) é definido como uma coleção
purulenta situada entre a dura-máter e a aracnóide13, sendo
aproximadamente 70% deles decorrentes de sinusopatias6.
Outras complicações dessas sinusopatias podem estar
presentes, associadas ou isoladamente, dentre elas: abscesso
cerebral, meningite, osteomielite, abscesso epidural e
trombose do seio cavernoso1,12. Entretanto, o ESD é a complicação intracraniana mais freqüente das sinusopatias12.
Antes do advento da penicilina, o ESD apresentava um
índice de mortalidade de 100%2. Atualmente, ao combinarmos o uso da antibioticoterapia com o procedimento
cirúrgico, a taxa de sobrevivência foi substancialmente elevada, sendo a taxa de mortalidade entre 30% e 40%8,6. O
método de diagnóstico mais utilizado para a detecção precoce
do ESD é a tomografia computadorizada (TC) do crânio15.
Este trabalho tem por objetivo destacar a sinusite como
uma patologia potencialmente fatal, caso não diagnosticada
e tratada precocemente, devido a suas complicações
intracranianas.
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Casuística e métodos
Foram estudados 11 casos de ESD sinogênico no
período de janeiro de 1994 a agosto de 1999, no Serviço de
Neurocirurgia e Infectologia do Hospital João Alves Filho
(Aracaju – SE). Os pacientes foram analisados segundo a
idade, o sexo, os seios paranasais acometidos, os microorganismos envolvidos, a apresentação clínica, a localização
do ESD, o tratamento, o prognóstico e as seqüelas. Os
pacientes com infeções intracranianas associadas à síndrome da imunodeficiência adquirida (Sida) e as crianças
menores de 1 ano não foram incluídos nessa série. Todos
os pacientes que apresentaram história clínica e achados
físicos compatíveis com sinusopatia foram investigados
radiologicamente e a confirmação de ESD foi feita pela TC
e pelo achado cirúrgico. As culturas para determinação dos
microorganismos envolvidos foram realizadas no sangue
e/ou pus obtido durante o ato cirúrgico. Os procedimentos
cirúrgicos realizados foram a trépano-punção em cinco
casos, e a craniotomia osteoplástica em dois casos. O
tratamento conservador foi realizado em quatro casos.

1, E. coli 1 e em 5 foi estéril a cultura (Tabela 2). Os tratamentos instituídos em nossos pacientes foram: trépanopunção em 5 casos, craniotomia osteoplástica em 2 casos
e tratamento conservador em 4. Dois pacientes apresentaram crises convulsivas como seqüela e encontram-se em
tratamento ambulatorial com drogas anticonvulsivantes. Um
paciente foi a óbito por insuficiência renal e septicemia.
TABELA2
Microorganismos
Microorganismo

Número de pacientes

Haemophilus influenzae

2

Staphylococcus epidermidis

1

Streptococcus viridans

1

Staphylococcus aureus

1

Escherichia coli

1

Estéril

5

Total

11

Resultados
O presente trabalho é um estudo retrospectivo de 11
casos de ESD por sinusopatia. A faixa etária variou de 9 a
57 anos, com a média de 26,5 anos. O sexo masculino foi
o mais acometido (7 casos), sendo 4 do sexo feminino. Os
seios acometidos foram: frontal em 4, maxilar em 4 e
pansinusite em 3 casos. A localização intracraniana do ESD
foi: frontal unilateral 3, frontal bilateral 3, parietal 2,
interemisférico 2 (Figura 1) e fossa posterior 1 (Figura 2).
Os achados do quadro clínico foram: febre 10 casos, cefaléia 9, crises convulsivas 6, rigidez de nuca 6, vômitos 5,
hemiparesia 4 e papiledema em 2 casos (Tabela 1). O diagnóstico da sinusopatia foi realizado pela tomografia computadorizada craniana.
Os microorganismos encontrados foram: H.
influenzae 2 casos, S. epidermidis 1, S. viridans 1, S. aureus

FIGURA 1
Tomografia computadorizada demonstrando empiema subdural
inter-hemisférico direito.

TABELA 1
Sintomatologia
Sinais e sintomas

Número de pacientes

Febre

10

Cefaléia

9

Crises convulsivas

6

Rigidez da nuca

6

Vômitos

5

Hemiparesia

4

Edema de papila

2

FIGURA 2
Tomografia computadorizada craniana demonstrando sinsusopatia
maxilar bilateral e empiema subdural na fossa posterior.
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Discussão
As complicações intracranianas sinogênicas acometem
principalmente o sexo masculino, com pico de incidência
entre a segunda e a terceira décadas de vida1,12,13, havendo
assim concordância com a presente série.
A evolução das taxas de mortalidade nos casos de ESD
tem se mostrado favorável, visto que, na era pré-antibiótico, o
ESD apresentava taxa de mortalidade de 100%2 . Com o advento
da moderna antibioticoterapia, essa taxa caiu para índices entre
30% e 40% 8,6, e mais recentemente para 10% a 20%5. Nesta
série foi observada uma taxa de mortalidade de 9%. Apesar
do declínio significativo desses números, os índices de
morbimortalidade mantêm extrema significância, dado o fato
de que, na maioria das vezes, essas complicações podem ser
evitadas com o tratamento adequado das sinusopatias.
A fisiopatologia do ESD decorrente de sinusite é explicada
por meio da disseminação dos agentes infecciosos por duas
vias: 1) tromboflebite retrógrada através das veias diplóicas
do crânio e do osso etmóide ou veias comunicantes; 2)
extensão direta da doença através de vias anatômicas como
deiscências congênitas ou traumáticas, erosão da parede
do seio e forame preexistente9.
O ESD é mais freqüentemente encontrado como
complicação de sinusites frontal, etmoidal, esfenoidal e
pansinusite1. O espaço subdural é potencialmente livre no
espaço interemisférico e nas convexidades cerebrais, mas
limitado na região basal central por barreiras anatômicas,
tais como a tenda do cerebelo, base do cérebro, forame
magno e o canal espinhal anterior11. Por essa razão, em sua
maioria, os ESDs são encontrados na convexidade cerebral
(70% a 80%) e na região inter-hemisférica (10% a 20%)5,11,14.
A apresentação clínica do ESD é tipicamente caracterizada por deterioração neurológica progressiva8. Cefaléia
e febre são freqüentemente encontrados por alguns dias,
antes de achados mais específicos como: rigidez de nuca,
vertigem, vômitos, convulsões, alteração da consciência e
sinais neurológicos focais1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. O déficit
neurológico causado pelo ESD é resultado de: cerebrite,
vasculite ou trombose venosa séptica, causada pelo efeito
irritativo do pus no espaço subdural, que ocasiona edema
local e, eventualmente, infarto venoso10.
O diagnóstico diferencial do ESD deve ser feito com
meningite, abscesso extradural e abscesso cerebral. O meio
de diagnóstico usualmente utilizado é a TC, porém existem
relatos de casos falso-negativos que podem ser explicados
por falhas técnicas, quer sejam de aparelhos ultrapassados,
quer sejam por interpretações errôneas; entretanto, com o
uso de aparelhos mais sofisticados, esses resultados tendem
a diminuir3. O conhecimento da ocorrência desses falso-negativos faz-se necessário, pois, em pacientes que apresentem
sintomatologia compatível com ESD sinogênico, deve-se
repetir o exame tomográfico 24 horas depois15.

A TC, com estudo dos seios da face, demonstra a lesão
intracraniana, sua extensão, lesões associadas e diagnóstico
da lesão primária. A característica do ESD à TC é de uma
lesão hipodensa subdural que capta contraste na periferia,
em contato com o parênquima cerebral4.
Atualmente, a ressonância magnética (RM) é considerada superior à TC por possibilitar uma detecção mais
sensível, localização mais acurada e delineação mais
completa do empiema. O seu uso é indicado nos casos nos
quais a suspeita clínica é forte com resultado negativo à
TC 14, porém, o seu uso em nosso meio é restrito.
Os microorganismos mais comumente encontrados nos
ESD sinogênicos são: S . aureus, H. influenzae, S.
epidermidis, estreptococos, pneumococos e germes
anaeróbios. A cultura dos seios geralmente demonstra a
presença de múltiplos organismos1,7. Os microorganismos
encontrados nesta série estão expostos na tabela 2. A alta
incidência de resultados negativos pode advir do uso precoce
de antibióticos eficazes contra os germes presentes e da
não realização do exame para detecção de anaeróbios.
O tratamento clínico tem sido indicado em casos de
ESD pequenos, ausência de alteração do nível de consciência, devendo ser monitorizado clínica e tomograficamente; em casos de aumento do volume do ESD e/ou
descompensação neurológica, está indicado o tratamento
cirúrgico4. A cirurgia como procedimento inicial tem sido
indicada por eliminar o efeito expansivo e a reação inflamatória que o ESD causa, confirmar a suspeita diagnóstica
e identificar o(s) microorganismo(s) para antibioticoterapia
específica4.
A antibioticoterapia utilizada deve ser de largo espectro,
dada a flora do ESD sinogênico ser mista 1,7. Quanto à técnica
cirúrgica mais adequada, tem sido ainda hoje controversa,
pois alguns autores advogam que a trépano-punção é
insuficiente por não remover totalmente o pus e, ainda, em
casos de presença de septação do ESD, não eliminar o
conteúdo total. A craniotomia osteoplástica tem sido
preconizada no sentido de se ter uma exposição mais ampla
da lesão, principalmente quando localizada nas convexidades
e fissura inter-hemisférica7,13.
Vale lembrar a importância do procedimento específico
para os seios da face, concomitante ao tratamento do ESD,
visto que essa conduta tem como objetivo erradicar o foco
primário de infeção durante o mesmo ato cirúrgico,
apresentando como vantagem uma redução da taxa de
mortalidade12.
As principais seqüelas decorrentes do ESD sinogênico
são convulsões tardias em 25% a 40% dos casos6, epilepsias
e deficiência mental.
O prognóstico dos ESD está diretamente relacionado
com a idade do paciente, precocidade do diagnóstico,
alteração do nível de consciência, outras patologias associadas e tratamento instituído.
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Do presente trabalho concluímos que a sinusopatia,
quando não tratada adequadamente, pode ocasionar
complicações intracranianas e, dentre elas, o empiema
subdural (ESD), que é considerado uma emergência
neurocirúrgica.
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