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Abstract

Os hematomas epidurais espinhais são uma causa rara de
disfunção neurológica, estando vários fatores envolvidos na
sua etiologia, como trauma, desordens da coagulação, terapia antiplaquetária, malformações arteriovenosas e cirurgia. Os hematomas epidurais espinhais espontâneos (HEEE)
representam 0,3% a 0,9% das lesões que ocupam espaço no
canal vertebral epidural. Os resultados do tratamento dessa
patologia severa dependem fundamentalmente da precisão
diagnóstica e do intervalo de tempo entre o início dos sintomas e a descompressão cirúrgica. O HEEE é uma emergência medular rara, com diagnóstico desafiador. Os autores
apresentam o relato de dois casos. O primeiro, de uma
paciente de 47 anos com quadro clínico de dor forte e súbita
interescapular seguida por paraplegia, cujo diagnóstico foi
confirmado pela ressonância magnética (RM) da coluna
vertebral. A paciente foi tratada com laminectomia descompressiva 36 horas após a instalação da paraplegia, com recuperação funcional completa. O segundo caso, um homem de 60
anos com a mesma sintomatologia dolorosa e paraparesia, com
recuperação do déficit neurológico em 10 horas. O tratamento
foi conservador, com resolução espontânea confirmada pela
RM. Os autores apresentam uma breve revisão da literatura e
comentam os aspectos do diagnóstico e do tratamento empregado nessa rara patologia.

Spontaneous spinal epidural hematoma. Report of two
cases
Spinal epidural hematoma is a rare cause of neurologic
deficit, where several factors are involved in its etiology such
as trauma, blood disorders, antiplatelet therapy, arteriovenous malformation and surgery. Spontaneous spinal
epidural hematoma (SSEH) represents 0,3-0,9% of the lesions
that occupy epidural space in vertebral canal. The results of
the treatment of this severe pathology depends on the
diagnostic precision and on the time interval between the
beginning of the symptoms and the surgical decompression.
SSEH is a rare spinal emergency with a difficult diagnosis.
The authors present 2 case-reports. In the first one, a 47 yearsold female patient had a complaint of intense and sudden
interescapular pain followed by bilateral lower limb paralysis. The diagnosis was confirmed by magnetic resonance
image (MRI). The patient was treated with surgical decompression (laminectomy) 36 hours after the onset of
paralysis and a complete functional recovery was obtained.
In the second case, a 60 years-old man had the same clinical
features, however he recovered from the neurologic deficit in
10 hours. The treatment was conservative with spontaneous
resolution of the hematoma confirmed by MRI. The authors
present a brief review of the literature and comment on the
aspects of diagnosis and treatment of this rare pathology.
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Introdução

*

Os hematomas epidurais espinhais (HEE) são uma causa
rara de disfunção neurológica, estando diversos fatores envolvidos na sua etiologia, como trauma, desordens da
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coagulação, terapia antiplaquetária, malformações arteriovenosas (MAV) e cirurgia7,10,20,16,29. Os hematomas epidurais
espinhais espontâneos (HEEE) representam 0,3% a 0,9%
das lesões que ocupam espaço no canal vertebral epidural1.
Os resultados da terapia desta patologia grave dependem
fundamentalmente da eficácia diagnóstica e do intervalo de
tempo entre o início dos sintomas e a descompressão cirúrgica. O HEEE é uma afecção medular com tratamento emergencial e com diagnóstico desafiador. Os autores apresentam
o relato de dois casos, um tratado cirurgicamente e outro
com resolução espontânea, comentando os aspectos
diagnósticos, a terapia empregada e uma breve revisão da
literatura.
CASO 1:
E.E.R., 47 anos, sexo feminino, branca, iniciou com
quadro clínico de dor interescapular de forte intensidade
48 horas antes da internação hospitalar, evoluindo nas 12
horas subseqüentes com dor persistente de menor
intensidade e parestesia em membros inferiores, seguida
por incontinência urinária e paraparesia. No momento da
internação apresentava-se paraplégica, com nível sensitivo
em T2 e com arreflexia nos membros inferiores. A paciente
não tinha história de doenças prévias, nem de uso de qualquer
medicação. Foi submetida, por ocasião da baixa, à ressonância magnética (RM) da coluna vertebral, que revelou
presença de hematoma epidural espinhal nos níveis C7 a
T2, localizado posteriormente, causando compressão
medular (Figura 1A). A paciente foi submetida à laminec-

tomia descompressiva de urgência de C7 a T2 nas 72 horas
iniciais aos sintomas e 36 horas após a instalação da
paraplegia. No ato cirúrgico, não se evidenciou a presença
de lesões estruturais tumorais ou vasculares. O exame anatomopatológico demonstrou tratar-se de um hematoma. A
investigação complementar pós-operatória com angiografia
medular foi normal. A paciente evoluiu com recuperação
parcial da função motora. No momento da alta, apresentava
paraparesia, com força muscular grau 2 em membro inferior
esquerdo e 3 no membro inferior direito e recuperação da
função vesical e das modalidades sensitivas. A RM pósoperatória revelou ausência do hematoma ou danos à medula
(Figura 1B). Nos 3 meses que se seguiram ao procedimento
cirúrgico, houve recuperação progressiva dos movimentos
dos membros inferiores, com força muscular grau 5 no
membro inferior direito e grau 4 no membro inferior esquerdo. Atualmente, apresenta apenas mínimo déficit da dorsoflexão do pé esquerdo.
CASO 2:
J.A.F., 60 anos, sexo masculino, branco, desenvolveu
quadro clínico de dor intensa interescapular de instalação
súbita em repouso, evoluindo com alívio da dor e desenvolvimento de paraparesia 3 horas depois. Havia preservação
da sensibilidade e da função vesical. Nas 10 horas subseqüentes, houve melhora da força muscular. Passadas 34
horas do início dos sintomas, houve a recuperação completa
do déficit neurológico. O paciente, hígido e sem doenças
prévias, não fazia uso de qualquer medicação. Foi submetido

1A

1B

FIGURA 1
RM de coluna vertebral. Em A: exame pré-operatório revelou presença de hematoma epidural espinhal nos níveis C7 a T2, localizado
posteriormente, causando compressão medular. Em B: exame pós-operatório revelou ausência de hematoma ou danos à medula.
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à RM da coluna vertebral, que revelou presença de hematoma epidural espinhal nos níveis de C6 a T1, localizado
posteriormente, causando compressão medular (Figura 2).
Como investigação complementar, realizou angiografia
medular e provas de coagulação, que foram normais. Recebeu alta hospitalar assintomático após quatro dias de
internação.

FIGURA 2
RM de coluna vertebral (caso 2): presença de hematoma
epidural espinhal nos níveis C6 a T1, localizado
posteriormente, causando compressão medular.

Discussão
O HEE é uma patologia rara que acomete menos de 1%
das lesões que ocupam espaço no canal vertebral epidural1,14,15,22. Ele pode ser espontâneo (idiopático) ou secundário. Foi descrito pela primeira vez em 1869 com o nome
de apoplexia espinhal41. Os HEE secundários são aqueles
relacionados aos traumatismos raquimedulares (TRM) com
deslocamentos ou fraturas, tumores do canal medular16,
ruptura de hérnia discal17,26, infecção, ruptura de MAV,
hemangioma do corpo vertebral 34,40 , procedimentos
diagnósticos com punção lombar (PL), pós-operatórios de
cirurgia da coluna vertebral35,40, tocotraumatismo36, doença
de Paget e mieloma múltiplo18.
O HEEE é dividido em idiopático, aquele sem causa
reconhecida3,4,6,8,11,13,32, ou associado a fatores predisponentes. Entre estes, a terapia com anticoagulante oral (ACO)
é a causa mais comum25,41; a seguir, é observado também
associado a hipertensão arterial (HAS), uso de antiagregante
plaquetário como ácido acetilsalicílico 35,40, consumo
excessivo de álcool habitualmente associado à hepatopatia32,

abuso da ingesta de alho15,37,41 e uso do ativador da tromboplastina (TPA) para o tratamento do infarto agudo do
miocárdio12.
A forma idiopática representa 40% a 52% dos
HEEE12,14,15,41, enquanto a coagulopatia induzida, 25% 12,15.
Em torno de 19% das coagulopatias hemorrágicas são
relacionadas a agentes iatrogênicos12,15,25,27. A HAS e as MAV
medulares representam 19% e 13%, respectivamente. Pode
ainda ocorrer na presença do uso abusivo de cocaína ou
anfetamina, como resultado do aumento abrupto da pressão
arterial 18,21 e da manipulação quiropráxica da coluna
cervical18,36.
A incidência dos HEEE foi estimada em 0,1:100.000 /ano6,7,8.
Qualquer nível pode ser envolvido, embora haja uma predisposição para a região torácica alta16,18,3,35,40 e lombar1, acometendo
mais a região posterior, enquanto a região cervical e a posição
anterior são exceções3,9. O HEEE é observado em igual
distribuição em relação ao sexo e à idade.
A etiologia do HEEE tem sido amplamente discutida na
literatura internacional, mas não se tem uma definição sobre
a origem do sangramento: arterial ou venoso7,15,16. Entretanto,
evidências baseadas na predominância do local dos hematomas e na distribuição segmentar e as características anatômicas do plexo venoso vertebral interno sugerem a rede venosa epidural espinhal como a origem mais provável da
hemorragia7,15,16. O plexo venoso espinhal valvulado frágil é
suscetível aos fenômenos de inversão do fluxo e aumento
da pressão desse sistema, que acaba por romper-se. Essa
parece ser a explicação mais razoável para o evento hemorrágico19,41.
O curso clínico é característico: sem história de TRM
ou esforço, o paciente experimenta uma dor local (que
representa o nível envolvido) de instalação aguda, algumas
vezes com parestesias radiculares, evoluindo para sinais de
compressão medular com paraplegia progressiva e perda
da função sensitiva1. Em 1972, Scharfetter chamou essa
constelação de sinais e sintomas de síndrome do HEEE1.
Dependendo da sua localização, ele pode apresentar-se como
síndrome da cauda eqüina1, síndrome de Brown-Séquard12
e claudicação intermitente18,24. Para a maioria dos pacientes,
os sintomas ocorrem durante o repouso. Casos isolados podem acontecer durante atividade física e, algumas vezes,
podem surgir sintomas raros para HEEE como hemiparesia
transitória28. Nos pacientes jovens (menos de 40 anos),
tende a ser mais freqüente na região cervical, enquanto nos
idosos, na região lombar15,41. Embora grande número dos
pacientes sejam homens de 40 anos, esse não é um grupo
predominante18. Habitualmente, o curso clínico é agudo,
mas pode ocorrer em alguns dias com flutuação de sinais e
sintomas2,7,26.
O diagnóstico exato pode ser difícil na avaliação inicial;
o diagnóstico diferencial deve sempre ser lembrado
rapidamente e inclui: abscesso espinhal, tumores, isquemia
medular, mielite transversa e doença discal aguda1,5,38. O
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reconhecimento do quadro clínico e a avaliação diagnóstica
rápida são essenciais para minimizar o atraso da cirurgia.
Os resultados cirúrgicos dependem do intervalo de tempo
entre o início dos sintomas e a descompressão cirúrgica.
Portanto, procedimentos diagnósticos convencionais como
PL e radiografias da coluna vertebral devem ser deixados
de lado, pois os resultados funcionais dependem da duração
da compressão1,5,38. Entretanto, a imediata confirmação por
meio de neuroimagem é necessária. Atualmente, a RM é o
método diagnóstico de primeira escolha para as afecções
medulares de tratamento emergencial, porque permite uma
avaliação rápida de todos os segmentos da coluna vertebral
e da medula1,5,38, permitindo uma avaliação multiplanar nãoinvasiva nas regiões de interesse16. A RM também pode
mostrar sinais de lesão da medula como mielomalácia, edema
medular ou complicações tardias como os cistos26, podendo,
ainda, ajudar a determinar a idade do coágulo10,23,26. A
localização epidural é também mais bem identificada pela
RM, porque o liquor pode ser visto entre a medula e o
hematoma; este é isointenso em T1 e hiperintenso em T2
na fase aguda1,38.
O diagnóstico diferencial mais importante é com a hérnia
discal. Em recentes séries, a associação do disco herniado
foi encontrada nas explorações cirúrgicas em 78% dos
casos17,18,26,31,42, e os autores acreditam que uma veia epidural
frágil é rompida pelo disco herniado. Às vezes pode ser
difícil distinguir os HEE dos subdurais. Tem sido relatado
que, em torno de 7% de todos os HEE, o acidente vascular
pode não ser limitado ao espaço epidural, acometendo
também o espaço subaracnóideo.
O prognóstico dos déficits neurológicos depende do intervalo de tempo entre o início dos sintomas e a descompressão cirúrgica1,30. Os HEEE localizados na região da
cauda eqüina, usualmente acompanhados de déficits
neurológicos menores, possuem um melhor prognóstico1,5.
Preconiza-se que a cirurgia seja realizada nas primeiras 12
horas e que casos realizados após esse intervalo não têm
recuperação funcional completa1,9. Groen e Van Alphen
observaram na revisão da literatura que os resultados finais
depois da cirurgia não estão relacionados com o sexo e a
idade do paciente16, porém, em um subgrupo descrito por
ele, que corresponde aos pacientes com hematomas dorsais
(T1-T7 e T8-T12), os pacientes jovens tiveram melhor
recuperação funcional quando comparados aos idosos16.
Concluem ainda que a posição do hematoma e o seu
tamanho não estão relacionados com o déficit neurológico16
e que aqueles com apenas sintomas radiculares apresentam
recuperação completa depois da descompressão cirúrgica16.
Aqueles com déficit neurológico incompleto têm um prognóstico favorável e os com déficit neurológico completo,
alto risco de lesão definitiva16. A correlação entre a melhora
funcional pós-operatória e a velocidade de deterioração da
medula que resulta no déficit completo não foi encontrada

no trabalho realizado por Groen e Van Alphen16, o que
contraria vários autores6,14,22,39.
Hayem et al. sugeriram que os HEEE da porção superior
da raque são freqüentemente relacionados com displasias
epidurais ou vertebrais, e os da parte inferior, com lesões
degenerativas ou mecânicas18.
Tem-se observado vários casos de remissão espontânea1,5 e vários autores acreditam no tratamento conservador
para casos relacionados com radiculopatia ou mesmo paraplegia3,11,19,23,28,30,32,40,41. O tratamento cirúrgico tem sido
desnecessário, quando os sintomas clínicos não são progressivos, com déficits neurológicos incompletos ou quando
a recuperação precoce é observada no período das 12 horas
iniciais41. Os achados clínicos e a rápida recuperação do
paciente têm sido mais decisivos do que a imagem da RM
para a definição do tratamento conservador32. Acredita-se
que esse fenômeno ocorra devido à abundância do tecido
gorduroso areolar epidural, que possui uma grande rede
vascular capilar que facilita a absorção rápida de substâncias
estranhas como os hematomas32. O número de casos de
resolução espontânea ainda é pequeno12,18: eles dependem
exclusivamente da evolução clínica do caso. Tem sido
observado que, nesses casos, o déficit neurológico não
progride nas primeiras horas e os fatores como sexo, idade,
tamanho do hematoma e etiologia não estão relacionados
com a recuperação espontânea do HEEE, quando comparados com os pacientes tratados cirurgicamente32. Entretanto, a característica mais importante é o estado neurológico, o qual é relativamente moderado, oligossintomático,
com melhora rápida em horas32.
Em suma, verificou-se que o HEEE é uma rara afecção medular que apresenta um curso clínico característico.
De acordo com o perfil clínico do paciente e com a
apresentação da lesão nos exames de imagem, o tratamento
poderá ser cirúrgico ou conservador, como foi discutido
nos casos apresentados.
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