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Abstract

Apresentamos o caso de uma paciente que havia sofrido
um trauma trivial ao se chocar contra um poste quando
passeava de bicicleta, e sofrer uma desaceleração rápida,
ocorrendo o chamado fenômeno do “chicote”. A paciente
não chegou a cair da bicicleta. Por sentir dor no pescoço, foi
atendida em um serviço de emergência, onde foi medicada
com analgésicos e antiinflamatórios. No decorrer dos dias,
uma piora progressiva a levou até o nosso serviço, onde,
após exame neurológico, uma ressonância magnética da
região cervical mostrou um grande hematoma epidural, tendo
sido imediatamente operada, com excelente evolução.

Traumatic cervical epidural haematoma: Report of
a case
A five years-old child presented with neck pain after a
minor cervical injury while riding a bicycle. Seen in an
Emergency Unit, she was put on analgesics. Pain worsened
in the following 7 days, with progressive weakness in arms
and legs and bladder disturbance. Neurological examination
disclosed tetraparesis, more marked in the upper limbs and
MRI showed a big cervical epidural haematoma with cord
compression. Cervical laminectomy with haematoma drainage was performed, with prompt recovery.
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A finalidade do presente trabalho é apresentar o caso de
um grande hematoma epidural cervical (HEC), como
resultado de um traumatismo raquimedular (TRM) de
pequena intensidade, com boa evolução após tratamento
cirúrgico. O trauma ocorreu por desaceleração rápida
(mecanismo do chicote) de uma ciclista ao bater contra
um poste. Essa patologia é de ocorrência relativamente rara.
Além do traumatismo, ainda existem os hematomas
ocasionados por doenças ou drogas que interferem com a
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J.F.S., sexo feminino, 5 anos, parda, natural e procedente de Diadema, SP, com história de trauma leve por
desaceleração rápida do segmento craniocervical, após
freada brusca de bicicleta (mecanismo do chicote) com
parada brusca após bater contra um poste. Não houve batida

direta ou queda. Setenta e duas horas depois, apresentou
cervicalgia, tendo sido atendida em Pronto-Socorro e
medicada com antiinflamatório não-hormonal e analgésico.
Tinha radiografia de crânio e coluna cervical normais.
Apesar do tratamento instituído, houve piora clínica e, 7
dias mais tarde, deu entrada em nosso serviço, apresentando
intensa dor cervical e tetraparesia (paraparesia braquial grau
IV e crural II), retenção urinária, nível sensitivo em T5 e
rigidez de nuca 4+/4+.
A ressonância magnética (RM) de coluna cervical evidenciou grande hematoma epidural, estendendo-se de C4 a

A

B

coagulação sangüínea e os espontâneos, em que nenhum
agente predisponente pode ser identificado, estes últimos
mais freqüentes que o traumático.

Material e método

FIGURA 1
RM (corte axial em A, corte sagital em B): grande hematoma
epidural cervical látero-dorsal esquerdo, com compressão
medular.

A

B

FIGURA 2
RM (cortes axial e sagital) mostrando a
descompressão medular.
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T2, exercendo importante compressão medular (Figura 1).
A paciente foi submetida a uma laminectomia de C5 a C7
com drenagem do hematoma epidural. Após 30 dias, a
paciente tinha recuperado totalmente a função dos membros
superiores e a paraparesia crural havia melhorado para grau
III. O controle pós-operatório por RM mostrou remoção
completa do hematoma (Figura 2), permanecendo em
tratamento de reabilitação.

Discussão
Embora se trate de entidade nosológica rara, o HEC
consta da literatura médica desde o século XVII. Desde
então, já foram publicados mais de 260 casos2,3,4,5. A maioria,
no entanto, não é traumática e sim espontânea, tendo a ver
com doenças hemorrágicas ou com o tratamento com
anticoagulantes1,3,4,6,7,8.
Os casos decorrentes de trauma são pouco freqüentes
e geralmente chegam ao hospital com déficit neurológico
de caráter progressivo, sendo seu tratamento tradicionalmente cirúrgico2,5.
A fisiopatogenia consiste em ruptura de plexo venoso
epidural, com formação de hematoma. A intensidade do
déficit e a rapidez de instalação dependem do volume e da
velocidade de formação do coágulo, chegando a haver casos
descritos que, com sintomas mínimos e não-progressivos,
foram tratados de forma conservadora2,3,5.
O diagnóstico de certeza foi feito por meio de história
clínica, exame neurológico e RM do segmento afetado.
A sua localização dentro do canal é geralmente dorsal,
eventualmente lateral6.
Quanto mais cedo o diagnóstico e a cirurgia, e com isso
a descompressão medular, melhor o prognóstico do paciente.
Nos casos de hematomas originados por alteração da
coagulação, há necessidade óbvia de primeiro restabelecer
uma coagulação normal para poder executar a cirurgia, o
que, a depender da doença de base, nem sempre é fácil4.
Como em nosso caso, muitas vezes o trauma é pouco
intenso e a radiografia, normal.
A RM é o exame de escolha: em T1 observa-se o
deslocamento medular por uma massa isodensa; em T2 os
derivados da hemoglobina, dentro da massa expansiva.
A intervenção cirúrgica é mandatória nos casos com
déficit progressivo, e a técnica mais empregada é de uma
laminectomia tradicional. Uma laminotomia pode ser usada
quando o paciente é uma criança ou quando a extensão do
hematoma for muito grande, ultrapassando 4 níveis. Até 3
níveis, indica-se laminectomia com preservação das facetas

articulares2,5. Como a intervenção geralmente ocorre dentro
dos primeiros 5 a 7 dias, o coágulo é facilmente aspirado.

Conclusão
A evolução da nossa paciente e os casos da literatura
estudada mostram que, na presença de trauma de coluna
com déficit neurológico progressivo, está sempre indicado
o estudo com RM do segmento afetado. A presença de
hematoma extradural nesses casos não deixa dúvidas quanto
à indicação do tratamento cirúrgico. Em casos menos graves
e não-progressivos, a conduta expectante e mesmo conservadora pode ser adotada, como mostra o caso apresentado
por Lefranc6.
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