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Hematoma Subdural Crônico em Criança e Miíase:
Problemas Socioeconômicos.
Chronic Subdural Hematoma in Child and Myiasis: Socioeconomic Problems.
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RESUMO
O hematoma subdural crônico é uma patologia neurocirúrgica rara em crianças. Aqui relatamos um caso em que esta enfermidade
estava associada à miíase subcutânea adjacente, evidenciando um problema social por trás da afecção neurocirúrgica.
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ABSTRACT
Chronic subdural hematoma is a rare neurosurgical pathology in children. We report a case in which this disease was associated
with adjacent subcutaneous myiasis, highlighting a social problem behind the neurosurgical disease.
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Introdução

Caso Clínico

Hematoma subdural crônico (HSDC) é uma condição
neurocirúrgica frequente, especialmente em idosos6. Apesar
disto, tal doença é pouco prevalente em pacientes jovens2,
sobretudo em crianças. Alguns fatores de risco foram
identificados nesses casos, como a presença de derivação
ventrículo peritoneal e coagulopatia2.

Paciente de cinco anos de idade, masculino, morador de rua,
procura atendimento médico no pronto-socorro devido ao
surgimento de lesão em couro cabeludo, pruriginosa, há cerca
de 2 semanas, sem antecedente de traumatismos ou doenças
infectocontagiosas segundo relato de sua mãe. O exame clínico
mostrava uma lesão granulomatosa arredondada em couro
cabeludo de aproximadamente 6 cm de diâmetro, em região
parietal direita (Fig. 1), sem outras alterações ao exame clínico
ou neurológico. O paciente foi, então, encaminhado para
seguimento dermatológico ambulatorial.

Miíase cutânea é uma doença parasitária secundária à presença
das larvas de insetos dípteros, na pele do homem ou dos animais
vertebrados. A miíase humana é uma condição clínica rara, de
maior frequência em áreas tropicais e subtropicais5. Clima
quente, úmido e condições sanitárias inadequadas favorecem
o desenvolvimento desta enfermidade. Outros fatores podem
contribuir para o seu desenvolvimento como dermatite,
doenças psiquiátricas, hanseníase e diabetes.
A coexistência de acometimento das duas entidades clínicas é
raramente relatada.

Dois dias após a primeira avaliação a criança retorna ao pronto
atendimento, trazida pela sua mãe, referindo fraqueza em
hemicorpo esquerdo associado a episódio de crise convulsiva,
com características compatíveis com crise tônico-clônica
generalizada. Ao exame clínico, apresentava rebaixamento
do nível de consciência, pontuava 9 na Escala de Coma de
Glasgow (ECG) e hemiparético à esquerda. Foi realizada uma
Tomografia Computadorizada (TC) de crânio, que mostrou
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HSDC à direita (Fig. 2), com importante efeito de massa,
classificado como Grau 3 na escala de Markwalder4. Não foi
identificada hemorragia retiniana no exame de fundo de olho.
Após o diagnóstico, o paciente foi encaminhado ao centro
cirúrgico. Nas incisões foram identificadas larvas no tecido
subcutâneo e muscular. As larvas foram retiradas com a ajuda
de pinça e debridamento. O HSDC foi drenado por trepanação
em dois pontos craniométricos (Eurium e Stefânio). No
pós-operatório imediato foram administradas ivermectina e
antibioticoterapia.
Diante do achado intraoperatório, a TC inicialmente realizada
foi revista. Foram notadas pequenas imagens hipodensas,
arredondadas e regulares, no tecido celular subcutâneo entre a
lesão cutânea granulomatosa e o crânio (Fig. 3).
No segundo dia de pós-operatório o enfermo foi extubado com
completa reversão neurológica e radiológica do quadro. No 15º
dia a melhora gradativa da lesão cutânea se tornou evidente.

Figura 2. TC de crânio (corte axial) mostrando HSDC de 2,5 cm de espessura
fronto-têmporo-parietal à direita, com desvio de linha média de 2 cm.

Figura 1. Lesão parietal direita ulcerada, eritematosa, brilhante, regular, bem
delimitada e com 6 cm de diâmetro.

Figura 3. TC de crânio (corte axial), evidenciando pequenas imagens hipodensas,
redondas e regulares no tecido subcutâneo e muscular (seta).
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Discussão
As lesões granulomatosas de couro cabeludo possuem diversas
etiologias, dentre elas, corpo estranho3.
O trauma craniano, além de ser o principal fator causal do
HSDC, pode também gerar uma porta de entrada para uma
infestação e predispor o desenvolvimento da miíase cutânea.
O hematoma subdural crônico em crianças e jovens é
considerado incomum2,6. Diante deste paradigma, deve-se ter
cautela ao excluir tal entidade nosológica em pacientes com
fatores de risco associados, como aqueles com problemas
sociais.
Em pacientes moradores de rua, sujeitos a higiene precária
e violência, a concomitância das duas afecções deve ser
lembrada.
Fidalgo et al. descreveram algumas características tomográficas
que possibilitam a identificação de larva parasita com este
exame radiológico1. As características por eles apontadas
foram identificados na TC citada.
As características crônicas da lesão cutânea somado ao
encontro intraoperatório da larva parasita no tecido celular
subcutâneo, permitiram que fosse estabelecido o nexo causal
da patologia com traumatismo craniano prévio.
A excelente melhora neurológica pode ter ocorrido devido
à idade do paciente e à brevidade do início dos sintomas
neurológicos, como demonstrado por Ro HW et al.6.

Conclusão
O caso aqui relatado demonstra a importância da anamnese
detalhada de cada paciente, bem como a relação entre as
diversas afecções nosológicas apresentadas pelos enfermos
atendidos nos prontos atendimentos, que retratam, certas
vezes, os problemas socioeconômicos de uma população.
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