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RESUMO
Introdução: A craniectomia descompressiva é considerada como o método cirúrgico mais utilizado no tratamento da hipertensão
intracraniana refratária decorrente da injúria cerebral grave. Apesar de ser descrita como método resolutivo quando bem indicado,
pode contar com severas complicações precoces, destacando-se dentre elas o hematoma epidural contralateral. Objetivos:
Descrever os principais achados clínicos e tomográficos de pacientes que apresentaram hematoma epidural contralateral após
a realização da craniectomia descompressiva para tratamento do trauma cranioencefálico grave. Metodologia: Trata-se de
uma revisão sistemática de literatura, sem metanálise, realizada pelas bases de dados Pubmed e Scielo. Resultados: Foram
encontrados sessenta e sete pacientes acometidos por hematoma epidural contralateral após a realização da craniectomia
descompressiva. A suspeição para a formação do novo sangramento foi observada pela anormalidade pupilar (22,3%) e aumento
da pressão intracraniana (18%) no pós-operatório, pelo inchaço cerebral no momento da primeira cirurgia (22,3%) ou revelado
pela tomografia computadorizada de rotina (26,8%). Pelo menos 86,36% dos pacientes apresentaram fratura óssea contralateral
ao hematoma inicial. Conclusão: O hematoma epidural contralateral tem uma incidência de 5,2%. A fratura óssea contralateral
ao hematoma inicial se destaca como principal característica para o desenvolvimento de hematoma epidural contralateral. O
edema cerebral intra-operatório inexplicável ou a presença de anormalidades pupilares no pós-operatório, se destacam como
bom indicador do desenvolvimento do hematoma contralateral. Em contrapartida, a deterioração neurológica e a presença de
coagulopatias não é uma característica confiável de hematoma epidural contralateral após craniectomia descompressiva.
Palavras-chave: Hematoma epidural; Hematoma tardio; Craniectomia descompressiva; Cirurgia de descompressão
ABSTRACT
Introduction: Decompressive craniectomy is considered the most used surgical method in the treatment of refractory intracranial
hypertension due to severe brain injury. Despite being described as an effective method if correctly indicated, it can present
severe early complications, among them the contralateral epidural hematoma. Objective: The aim of this study is to evaluate
the main characteristics for the development of contralateral epidural hematoma, promoting the recognition and prevention
of the complication. Methodology: This is a systematic review with no meta-analysis, performed by the Pubmed and Scielo
databases. Results: Sixty-seven patients were found by contralateral epidural hematoma after decompressive craniectomy. The
suspicion of new bleeding was observed by the pupillary abnormality (22.3%), increased intracranial pressure (18%), brain
swelling (22.3%), or when accused by routine tomography (26.8%). At least 86.36% of the patients presented contralateral skull
fracture to the initial hematoma. Conclusion: The incidence of contralateral hematoma following decompressive craniectomy for
traumatic brain injury was 5.2%. A contralateral skull fracture is the main characteristic for contralateral epidural hematoma
development. Unexplained brain swelling or the presence of pupillary abnormalities in the postoperative period stand out as
good indicator of contralateral hematoma development. However, neurological deterioration and the presence of coagulopathies
are not reliable indicators of contralateral epidural hematoma after decompressive craniectomy.
Key words: Epidural hematoma; Delayed hematoma; Decompressive craniectomy; Decompression surgery
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Introdução
Nos países ocidentais, o trauma constitui a primeira causa
de morte entre jovens de 15 a 29 anos e a terceira causa de
morte entre a população geral de todas as faixas etárias 12. A
frequência de pacientes admitidos nas unidades de emergência
vítima de trauma mecânico é crescente, sendo o traumatismo
cranioencefálico (TCE) responsável por grande parte dos
óbitos, hospitalizações e do comprometimento funcional nos
sobreviventes5, estando em acordo com as previsões feitas por
Murray e Lopez 28 de que o TCE será considerado o principal
causador de óbitos globalmente até 2020.
A abordagem terapêutica e a prevenção de lesões secundárias
do TCE se configuram como os principais desafios do médico
atuante nos serviços de emergência. Além do suporte ventilatório,
sedação e analgesia recomendado para esse perfil de paciente,
alguns indivíduos necessitam de intervenção cirúrgica para
melhora da hemodinâmica 44.
A craniectomia descompressiva (CD) é considerada como o
método cirúrgico mais utilizado no tratamento da hipertensão
intracraniana (HIC) refratária decorrente da injúria cerebral
grave 27,46. Inicialmente foi utilizada por Kocher em 1901 e,
desde então, sua técnica continua a ser aprimorada e estudada.
O método consiste basicamente na remoção de um retalho
ósseo permitindo a expansão cerebral e consequente diminuição
da HIC, mitigando os danos comumente irreversíveis a esse
desequilíbrio 1,9.
Apesar de ser descrita como método resolutivo quando bem
indicado, pode contar com severas complicações precoces e
tardias que quando não diagnosticadas rapidamente se tornam
responsáveis por boa parte dos desfechos desfavoráveis dos
pacientes. Dentre elas, destacam-se as infecções, as coleções
pós-operatórias de líquidos por higromas, hematomas e a
herniação cerebral responsável por lacerar o tecido encefálico
pela borda óssea da ferida cirúrgica15,36,39,48 que também podem
ocorrer devido à mudança brusca da pressão intracraniana ou
do fluxo sanguíneo após a retirada de um significativo retalho
ósseo 17. O hematoma epidural (HE) que surge contralateral
à CD, apesar de infrequente, é descrito como uma das
complicações mais letais já descritas, ganhando notoriedade
pelo aumento da incidência observada nas publicações literárias
relacionadas e aumentando o interesse médico em reconhecê-lo
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mais precocemente3,10,21,35,38,41.
Em consequência do gradativo empenho médico para o assunto,
estudos originais de maior qualidade vêm sendo realizados
com o intuito de reconhecer a formação do HE contralateral
rapidamente. Talbott et al. 43 observaram a presença de fratura
óssea adjacente à nova hemorragia em 100% da sua população
amostral estudada. Outros estudos observaram achados clínicos
pontuais inerentes ao sangramento tardio além da lesão óssea,
a exemplo da anormalidade pupilar no pós-operatório da CD
e edema cerebral sem causa aparente no intra-operatório da
cirurgia realizada para correção do hematoma inicial 17,26. A
recomendação da literatura atual é a realização de tomografia
computadorizada (TC) de rotina em até doze horas após a
cirurgia, promovendo a rápida detecção do hematoma1,35,47,42.
Em contrapartida, Huang et al. 17 apontaram que a realização
da ultrassonografia de rotina no intra-operatório pode detectar
mais fácil e rapidamente a nova hemorragia 16. Após a detecção
precoce, outras medidas terapêuticas como a realização da
técnica de burr-hole para evacuação da complicação, tem sido
proposta com o desígnio de diminuir um desfecho desfavorável
38
, entretanto, faz-se necessária a elaboração de novos estudos
randomizados para determinar a efetividade do manejo proposto.
Observar as características que podem sugerir o desenvolvimento
de uma complicação é indispensável para decisão médica,
tornando suas condutas quanto a terapêuticas concisas e
fundamentadas cientificamente, pensando primariamente na
qualidade de vida do paciente. Sendo assim, o presente estudo
visa discutir os achados clínicos, tomográficos e epidemiológicos
que possam sinalizar o surgimento de HE contralateral no pósoperatório dos pacientes vítimas de TCE submetidos a CD.

Objetivos
Primário
Descrever os principais achados clínicos e tomográficos de
pacientes que apresentaram hematoma epidural contralateral
após a realização da craniectomia descompressiva para
tratamento do traumatismo cranioencefálico grave.
Secundário
Observar a incidência de hematoma epidural contralateral
como complicação da craniectomia descompressiva.
J Bras Neurocirurg 28 (2): 101 - 110, 2017
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Metodologia

Critérios de Exclusão

Desenho de estudo e fonte de informação
Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, sem
metanálise, realizada pelas plataformas virtuais: MEDLINE
via PubMed, através do site <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
PubMed> e Scielo, via endereço eletrônico <http:// http://
www.scielo.org>.
Busca e Protocolo
Na pesquisa de campo, foram utilizados os descritores em
Ciências da Saúde, disponíveis em outro idioma (língua
inglesa): Decompressive Craniectomy, Decompressive Surgery,
Epidural Hematoma, além do termo: Delayed Hematoma. Para
o rastreamento das publicações, os operadores lógicos “OR” e
“AND” foram utilizados para serem combinados com os termos
já expostos. O presente estudo foi realizado em concordância
com as diretrizes dispostas pelo PRISMA, disponível em:
<http://www.prisma-statement.org>.
Seleção dos artigos
A seleção dos artigos foi executada em minuciosas etapas,
como observado na Figura 1. A busca na base de dados foi
efetuada até 27 de julho de 2017. A coleta dos artigos foi
realizada pelo primeiro autor e outros dois pesquisadores.
Quando em discordância, tornou-se necessário a intervenção
de uma quarta pessoa para concluir a seleção.

•

Craniectomia prévia;

•

Pacientes submetidos a CD para tratamento de
doenças cerebrovasculares;

•

Artigos que não fornecem dados a serem
considerados de forma suficiente;

•

Hematomas epidurais espinhais;

•

Patologias neurológicas prévias na população
amostral.

Dados considerados

•

Faixa etária;

•

Etiologia do trauma, incluindo acidentes de trânsito
(atropelos e acidentes automobilísticos) e assaltos;

•

Pontuação na Escala de Coma de Glasgow, sendo
considerado TCE grave (GCS = 3 a 8), moderado
(GCS= 9 a 13) ou leve (GCS= 14 e 15);

•

Intervalo de tempo entre o procedimento cirúrgico
em relação ao tempo da realização da tomografia
pós-operatória, considerando como imediata
quando realizada em menos de 12 horas, e tardia,
em mais de 12 horas;

•

A presença ou ausência de coagulopatias;

•

Anormalidades pupilares no pós-operatório;

Critérios de elegibilidade

Critérios de inclusão

•

Publicações em inglês, espanhol e português;

•

Monitorização da pressão intracraniana;

•

Pacientes submetidos a CD para tratamento de
lesões pós-traumáticas cursando com hematoma
epidural contralateral no pós-operatório;

•

Edema cerebral intra-operatório;

•

Presença de fratura
hematoma subdural;

•

Pontuação na GLASGOW OUTCOME SCALE
(GOS). Considerando como favorável (GOS= 4-5)
e desfavorável (GOS= 1-3).

•

Artigos disponíveis na íntegra
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foi realizada sem critério de tempo. Nenhum artigo foi encontrado
Aspectos Éticos
Conforme estabelecido na Resolução CNS-MS nº 196 de 1996,
a análise prévia pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) foi
dispensável nesse modelo de estudo por se tratar de uma breve
revisão sistemática.

Tabela 1. Características dos pacientes nos estudos selecionados para a composição
da presente revisão sistemática.
Idade
(média)

Sexo
(M/F)

GCS*
(média)

Coagulopatia

13/235

33,7

11/2

6,8

-

9/203

28,4

8/1

7

ND

Meguins et
al., 2014

1/1

39

1M

6

Huang et al,
2013

9/139

28,7

7/2

6,6

Shen et al.,
2013

5/386

44,2

4/1

3,8

Wen et al.,
2012

15/221

40,8

12/3

4,6

Nadig et al.,
2012

1/1

21

1M

3

Saberi et
al., 2009

1/1

19

1M

Mohindra et
al., 2005

2/2

36,5

Cohen et
al., 2004

1/1

Boviatsis et
al., 2004

Autor, data
Su et al.,
2016
Talbott et
al., 2014

Resultados
Seleção dos estudos

SELEÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

Dos noventa e nove estudos encontrados na busca inicial, foram
excluídos sessenta e sete artigos após a leitura dos seus títulos,
pois os estudos incluíam pacientes submetidos a CD no tratamento
de doenças cerebrovasculares, de complicações secundárias a
malformação cerebral e envolviam outros tipos de hematoma
contralateral. Trinta e cinco artigos foram selecionados para
aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. A seleção dos artigos

Estudos identificados na base de dados
PubMED e Scielo (n = 99)

Retirada de artigos em
duplicata (n = 0)

Inserção de artigos
encontrados nas referências
de estudos pré-selecionados

INCLUSÃO

ELEGIBILIDADE

(n = 3)

Estudos selecionados
para compor a revisão
(n = 14)

Monitor
de PIC

GOS (nº de
pacientes)

+ (8)

FAV (7)
DESF (6)

-

FAV (2)
DESF (7)

+

DESF (1)

-

+ (8)

FAV (2)
DESF (7)

-

ND

-

ND

-

FAV (2)
DESF (3)
FAV (1)
DESF (13)
ND (1)
FAV (1)

+

+

6

ND

+

DESF (1)

2M

5,5

ND

_

FAV (1)
DESF (1)

76

1F

7

-

+

FAV (1)

1/1

49

1M

8

ND

+

DESF (1)

Matsuno et
al., 2003

4/88

29,7

4M

4,7

ND

+ (3)

FAV (3)
DESF (1)

Feuerman
et al., 1988

3/3

21

1/2

6,3

ND

+ (1)
ND (2)

DESF (3)

Meguro et
al., 1987

2/2

38

1/1

4,5

ND

-

DESF (2)

M: masculino; F: feminino; ND: não declarado; +: presente; -: negativo; GOS: Glasgow
Outcome Scale; GCS*: Escala de Coma de Glasgow no pré-operatório/ FAV: favorável; DESF:
desfavorável;

em duplicata nos bancos de dados utilizados.

Artigos selecionados após leitura de
títulos
(n = 32)

Artigos excluídos após aplicação de
outros critérios de inclusão e
exclusão
(n = 21)

Casos/nº
amostral

��
(n = 1) artigo indisponível na
base de dados;
(n = 7) artigos envolviam
outros tipos de hemorragia;
(n = 11) artigos não
possuíam dados suficientes
a serem considerados;
(n = 2) realizados outros
tipos de intervenção
cirúrgica para correção do
hematoma.

Figura 1. Fluxograma de seleção dos artigos
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Características gerais dos estudos
A maioria dos trabalhos coletados foram relatos de
casos3,6,10,23,24,26,29,35 e estudos observacionais com análise
retrospectiva17,22,38,42,43,47.
Foi encontrado na literatura um total de 67 pacientes. No que
diz respeito aos dados epidemiológicos, pôde-se observar pela
Tabela 1 um predomínio na população adulta, entre a segunda
e a quarta década de vida. O estudo foi composto por uma
amostra de 80,6% homens e 19,4% de mulheres. Dentre os
mecanismos de trauma analisados, os acidentes de trânsito
corresponderam à maioria dos traumas, chegando a 62,7%,
seguido de quedas (32,8%) e de assaltos (4,5%).
Todos os pacientes selecionados foram avaliados quanto à
gravidade do TCE através da Escala de Coma de Glasgow
(GCS), onde observou-se 56 pacientes com traumatismo
J Bras Neurocirurg 28 (2): 101 - 110, 2017

105
Review

craniano grave (GCS= ≤ 8) e 11 considerados com traumatismo
craniano moderado (GCS= 9 a 13). Nenhum paciente foi
observado com traumatismo craniano leve. A incidência de
HE contralateral como complicação precoce à CD foi observada em
67 de 1.284 pacientes estudados, correspondendo a 5,2% dos casos.
Para avaliar o resultado global após uma lesão cerebral, foi
utilizado como parâmetro o GLASGOW OUTCOME SCALE
(GOS). Todos os 67 pacientes estudados foram pontuados no
momento da alta hospitalar. Observou-se um maior número
de desfechos desfavoráveis, correspondendo a 68,6%. Apenas
29,8% dos pacientes cursaram com boa recuperação, que
significa retorno a todas as suas atividades habituais. Neste
grupo, também se enquadram os pacientes em que a injúria
cerebral resultou em uma incapacidade moderada, vivendo de
forma independente, entretanto, sem condições de retornar a
suas atividades cotidianas.
Principais achados tomográficos
a) Fratura óssea contralateral
Dentre os principais achados, destacam-se as fraturas ósseas
Tabela 2. Tempo da realização do exame e os principais achados tomográficos no
pré e pós-operatório dos 66 pacientes selecionados.
TC PRÉ-OPERATÓRIO

TC PÓS-OPERATÓRIO

Tempo¹
<12h

TC²

-

69%

HEDC

Fratura óssea
contralateral
(sim/não)
13/0

-

100%

HEDC

9/0

HSD

-

0%

HEDC

ND

Huang et al.,
2013

HSD

+ (1)

78%

HEDC

8/1

Shen et al.,
2013

HSD

-

100%

HEDC

5/0

Wen et al., 2012

HSD
(11)
HSD +
CC (4)
HSD
+CC

86%

HEDC

12/3

-

100%

HEDC

1/0

Autor/
Data

TC¹

Sinal de HEDC
(n° de casos)

Su et al., 2016

HSD

Talbott et al.,
2014
Meguins et al.,
2014

HSD

contralaterais. No presente estudo, pôde-se observar que
86,36% da população estudada apresentava este achado clínico
adjacente à formação do HE após craniectomia descompressiva.
As observações radiológicas com maior significância foram
relatadas por Talbott et al. 43. Dentre seus achados, ressalta-se
a presença de fratura óssea contralateral ao hematoma inicial
em 100% dos pacientes. Destes, 25% estavam confinados
a somente um osso do crânio e presente em duas ou mais
estruturas ósseas em 75%. Em concordância, Su et al. 42
observaram que 77% dos pacientes com HEDC cursaram com
fraturas ósseas contralaterais acometendo mais de dois ossos.
A TC diagnosticou todos os casos de fratura óssea contralateral
do presente estudo, entretanto, em um dos relatos de caso
expostos por Matsuno et al. 22 e em ambos retratados por
Meguro et al. 24, os pacientes foram submetidos à radiografia de
crânio anterior à TC, constatando a presença de fraturas ósseas
lineares no osso temporal. Dos casos apresentados, somente
Feuerman et al. 10, apresentaram dois pacientes em que só foi
possível observar fraturas ósseas no momento da cirurgia e não
por intermédio do exame de imagem, diferindo de todos os
outros estudos selecionados. Em um desses casos, verificou-se
que uma pequena lesão do seio sigmoide estava subjacente a
uma fratura cominutiva das porções escamosas e petrosas do
osso temporal.
Principais achados clínicos
a) Coagulopatia

Saberi et al.,
2009

HSD

+ (1)

100%

HEDC

1/0

Mohindra et al.,
2005

HSD

-

50%

HEDC

2/0

Como observado na Tabela 1, a presença de coagulopatia não é
bem declarada nos casos estudados. Em discordância de cinco
estudos que declararam ausência de distúrbios da coagulação
em todos os pacientes, apenas Nadig et al. 29 relatam o caso
de um único paciente com TCE que desenvolveu coagulopatia
após o trauma, sendo este justificado pela plaquetopenia, tempo
de protrombina prolongado e níveis baixos de fibrinogênio.

Cohen et al.,
2004

HSD

-

100%

HED
bilateral

0/1

b) Anormalidade pupilar

Boviatsis et al.,
2004

HSD

-

ND

HEDC

0/1

Matsuno et al.,
2003

HSD

-

ND

HEDC +
HSD (3)

1/3

Feuerman et al.,
1988

HSD (2)
HSD +
CC (1)

-

50%

HEDC (1)
HEDC + CC
(1)
ND (1)

3/0

Meguro et al.,
1987

HSD

-

100%

Nadig et al.,
2012

+ (1)

HEDC (1)
2/0
HEDC + CC
(1)
TC: tomografia computadorizada TC¹: resultado da tomografia computadorizada no préoperatório; TC²: resultado da tomografia computadorizada no pós-operatório; Tempo¹:
percentual de pacientes que realizaram a tomografia pós-operatória em menos de 12 horas CD
e a realização da segunda tomografia; HEDC: hematoma epidural contralateral; HSD:
Hematoma subdural; HED: hematoma epidural; PIC: pressão intracraniana; IC: inchaço
cerebral; DN: déficit neurológico; ND: não declarado; CC: contusão cerebral.
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As anormalidades pupilares são comumente observadas em
pacientes com lesão cerebral traumática grave e geralmente
estão associadas a prognóstico ruim. Através da Tabela 3,
observamos que pelo menos 22,3% dos pacientes realizou a
tomografia computadorizada no pós-operatório em decorrência
de uma mudança no padrão do exame pupilar depois da cirurgia.
c) Edema cerebral intraoperatório
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Com caráter similar, o inchaço cerebral intra-operatório
pode ser um indicador para o desenvolvimento do hematoma
contralateral26,42. Nesta pesquisa, pelo menos 22,3% dos
Tabela 3. Achados clínicos para suspeição do desenvolvimento do hematoma
epidural contralateral nos 67 pacientes.
Achados clínicos

Número de casos
(n = 67)

Edema cerebral intra-operatório

15

Anormalidade pupilar

15

Deterioração neurológica

7

Elevação da PIC

12

Sem achados clínicos

18

TC²: Tomografia computadorizada no pós-operatório; PIC: pressão intracraniana.

pacientes apresentaram essa condição, justificando a solicitação
imediata da TC.
d) Elevação da Pressão Intracraniana
Apesar da monitorização da pressão intracraniana (PIC)4
estar indicada em 83,5% da população estudada, observamos
que nem todos os casos indicados relatados estavam sobre
correta aplicação. Dos pacientes monitorados, a elevação
da PIC foi observada como indicador de uma anormalidade
neurológica em 18% dos casos, sendo motivo factível para a
solicitação imediata da nova TC. A deterioração neurológica
não se mostrou um indicador eficaz no diagnóstico do HE
contralateral2,42,43. Entretanto, em conjunto com outros achados
clínicos supracitados, contribui para a suspeição de hematomas
contralaterais.
Em 26,8% dos pacientes, o HE contralateral só foi observado
através da tomografia de rotina do pós-operatório.

Discussão
A PIC é definida pela relação física existente entre a pressão no
interior da caixa craniana levando como referência a pressão
atmosférica. A manutenção em seus valores normais depende
do seu volume intracraniano constituído pelo tecido cerebral,
líquido cefalorraquidiano e sangue 19. Um desequilíbrio entre
essas determinantes pode culminar no aumento da pressão
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intracraniana fortemente relacionada com lesões cerebrais
severas e irreversíveis 11,34.
O manejo para a síndrome de hipertensão intracraniana
(SHIC) de primeira linha é bem conhecido e unânime entre
os autores, entretanto, as medidas terapêuticas para quando
a PIC se torna refratária ainda são fortemente discutidas na
literatura 1,11,40. Dentre os manejos de segunda linha, a CD é
o método mais realizado nos grandes centros neurocirúrgicos,
sendo considerada como método eficaz para controle da HIC
refratária 7,32; assim, acreditamos que a indicação precoce é a
tendência encontrada na literatura.
O procedimento é realizado com o intuito de converter uma
lesão dentro de uma caixa fechada, com um volume fixo e
reserva limitada, em um sistema aberto com maior capacidade
para acomodar massa ocupada 31. Apesar de a técnica ser
considerada como método apropriado e efetivo, ainda conta
com importantes complicações 18,39,48. A hipótese mais estudada
para o seu desenvolvimento são as mudanças que ocorrem no
fluxo sanguíneo cerebral e na PIC após a retirada do retalho
ósseo para expansão da cavidade 17.
Uma das complicações com desfecho mais desfavorável,
secundário a CD, é o desenvolvimento de HE contralateral
durante ou nas horas seguintes a cirurgia 17,22,23,24,26,33. A formação
de HE no trauma é comum 20, entretanto, quando secundário
a CD, observamos uma taxa de incidência significantemente
menor 43.
Nossos resultados ratificam a premissa de que o HE
contralateral é uma entidade rara, entretanto, potencialmente
fatal. Observamos a incidência de HE contralateral em 5,2%
dos pacientes submetidos a CD, o que condiz com resultados
similares recentes expostos na literatura 22,37,43,47 que apresentam
índices entre 5,7 e 7,9% 1. Através da Tabela 1, constatamos
um aumento no número de pacientes acometidos por essa
complicação a partir de 2012. Este fato pode ser considerado
tanto pelo aumento do interesse médico em publicar o assunto,
como pelo aumento da complicação proporcionalmente ao número
de casos de hemorragias subdurais e epidurais 20 em detrimento do
crescente número de vítimas de trauma mecânico 5.
Alguns autores acreditam que a fisiopatologia para o
desenvolvimento de HE contralateral seja devido a uma queda
brusca na pressão intracraniana após a retirada do retalho ósseo em
conjunto com a perda do efeito de tamponamento do hematoma
inicial, permitindo a expansão de sangramentos contralaterais 17.
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Nos dados epidemiológicos dispostos na Tabela 1 do referido
estudo, evidenciamos um predomínio na população adulta, entre 20
e 40 anos, estando esses dados compatíveis com a literatura. Saade
et al. 34 associaram essa premissa ao fato dessa população estar mais
exposta às doenças traumáticas, cursando com grandes repercussões
socioeconômicas e nos serviços médicos, por se tratar da parcela
mais produtiva da sociedade. Outra hipótese para o acometimento
maior nessa faixa etária se dá pela evidência de menor índice de
desenvolvimento de HE em idosos. É sabido que quanto maior a
idade do paciente, maior a chance de aderência da dura-máter ao
osso impossibilitando a formação de processos hemorrágicos nesse
local 17.
Dentre os mecanismos de trauma analisados, destacamos os
acidentes de trânsito e quedas como principais responsáveis pelo
TCE, também evidenciado por outros estudos retrospectivos 9,11.
Para Su et al. 41,42 o tamanho da craniectomia pode influenciar no
desenvolvimento de HE contralateral. É provável que incisões
mais largas possam causar maior alívio do efeito de tamponamento
do hematoma inicial no sangramento epidural contralateral,
propiciando assim o elevado risco de desenvolver o novo
hematoma. Observamos em nossos estudos, que a maioria dos
casos foi submetida a uma larga craniectomia frontotemporoparietal
para correção do hematoma inicial. Apesar dessa observação, são
necessários estudos mais incisivos e detalhados sobre o tamanho da
incisão e o desenvolvimento do novo hematoma.
Considerando o efeito do tamponamento e a queda brusca da
PIC como fator desencadeante do hematoma contralateral,
Shen et al.38 propuseram em sua pesquisa a associação da técnica
de burr-hole a CD. Defende que o propósito da realização da
técnica de burr-hole é de promover uma descompressão lenta e
gradual do hematoma inicial, diminuindo a chance de queda brusca
do tamponamento fortemente associado ao desenvolvimento de
hematomas contralaterais. Em contrapartida, outros estudos26,47
sugerem a realização da TC anteriormente à associação, tendo em
vista a necessidade da precisão da localização, tamanho e condição
do hematoma. Essa discordância se justifica pelo importante
planejamento cirúrgico pré-operatório e conhecimento prévio das
indicações cirúrgicas dispostas pelas diretrizes neurocirúrgicas para
drenagem de HE.
Apenas 4,5% dos pacientes analisados que realizaram tomografia
no pré-operatório apresentaram pequenos sinais de sangramento
epidural contralateral e em todos os casos houve expansão do
mesmo no pós-operatório. Tendo em vista as hipóteses supracitadas,
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o efeito de tamponamento do hematoma inicial e a alta pressão
intracraniana podem postergar a expansão do hematoma inicial, e
para estes casos, concordamos que o estudo de terapêuticas mais
agressivas para evacuação desse padrão de HE deve ser realizado.
Dentre os achados mais significantes na publicação de Talbott et
al.43, ressaltam-se a sensibilidade de 100% para o achado de fratura
óssea contralateral nas tomografias de pacientes que desenvolveram
HE contralateral após CD. Mediante o presente e outros estudos
relacionados17,42,47 é inquestionável que a presença de fratura óssea
contralateral seja um fator relacionado com o desenvolvimento
do HE contralateral. Entretanto, a análise estatística em questão
se torna contestável tendo em vista a presença de pacientes aqui
apresentados que desenvolveram HE contralateral sem fraturas
ósseas contralaterais 3,6 ou os que não apresentaram qualquer sinal
de fratura óssea na TC e que posteriormente foram observadas
no intra-operatório 45. A TC de crânio com janela óssea mostrouse eficaz para o diagnóstico de lesões ósseas. Os casos positivos
que não foram constatados inicialmente pelo laudo de imagem
foram diagnosticados pelos neurocirurgiões no intra-operatório ao
olhar a fratura. Como relatado por Feuerman et al. 10 apenas um
dos três pacientes com HE contralateral apresentou fratura óssea
temporoparietal.
O papel do monitoramento da pressão intracraniana permanece
controverso. Su et al. 42 defenderam que pelo menos oito dos seus
pacientes estavam sobre monitoração no pós-operatório e destes,
sete pacientes apresentavam algum sinal clínico de HE contralateral
(anormalidade pupilar ou edema cerebral intraoperatório), sem
cursar com aumento crítico na pressão intracraniana monitorada.
Para Meguins et al. 23 a importância da monitorização é clara,
tendo em vista o aumento da suspeição para o desenvolvimento da
hemorragia contralateral em seu paciente estudado. A desarmonia
nesses resultados pode ser caracterizada pela discrepância no
desenho do estudo e tamanho da população amostral observada, o
que certamente resultaria em desfechos diferentes. Somente 53% dos
nossos pacientes estavam sob monitorização correta da PIC4,
sendo esta indicada nos casos de TCE grave após ressuscitação
cardiopulmonar e em pacientes com resultados tomográficos
que acusem hematomas, compressão das cisternas basais,
contusões, herniação e edema cerebral associada a fatores
de risco para hipertensão intracraniana. Tal achado nos faz
acreditar que há a necessidade de mais estudos para elucidar o
papel da monitorização no desenvolvimento da complicação.
As contusões cerebrais são bem descritas na literatura e
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fortemente associadas à injúria cerebral traumática30. A
ausência de contusão cerebral antes da CD aumenta o risco de
sangramentos epidurais tardios. Huang et al. 17 inferem a este fato
a relação de competição entre hemorragia intra-axial e extraaxial. Assim, a presença de contusões cerebrais indica severo
grau de danos ao parênquima cerebral, e em contrapartida,
menor chance do aparecimento do HE contralateral. Através
da Tabela 2, podemos verificar que um número pequeno de
pacientes apresentaram contusões cerebrais associadas ao
hematoma subdural inicial. A razão para tal achado pode-se
justificar pelo evidenciado por Huang et al. 17 ou implicada
ao insuficiente grau informacional dos laudos tomográficos
disponíveis.
Vários autores1,2,36 recomendam que as TC do pós-operatório
sejam realizadas dentro de 24 horas. Entretanto, nossos
resultados constatam que a maioria dos pacientes foi
diagnosticada com sangramento contralateral dentro de
12 horas, o que permite a intervenção mais precoce e que
sabidamente cursará com desfechos mais favoráveis 42,43.
Wen et al. 47 pontuam que a presença de coagulopatias pode
ser responsável por sangramentos tardios. Apesar de ser uma
entidade frequente no trauma severo 13, não mostrou nenhuma
significância na formação do sangramento contralateral,
acometendo somente um paciente dentro da população
relatada. Assim como as coagulopatias, a deterioração
neurológica não se mostrou um indicador eficaz no diagnóstico
do HEDC2,42,43. Entretanto, em conjunto com outros achados
clínicos supracitados, contribui para a sua suspeição.
Quando ocorrem inchaço intracerebral intra-operatório ou
anormalidades pupilares contralaterais no pós-operatório,
a procura por sangramentos remotos deve ser iniciada e
a tomografia realizada rapidamente, especialmente para
pacientes que cursem com fraturas ósseas contralaterais. Em
15 casos, os autores afirmam que observaram um inchaço
agudo do cérebro durante a evacuação do hematoma, o que os
levou a solicitar de imediato a TC pós-operatória. Acreditamos
que o inchaço inexplicável do cérebro na cirurgia deve induzir
o médico a procurar uma causa definitiva imediatamente25.
Limitações do estudo
Nosso estudo apresenta limitações severas. Apesar de
considerado com portentoso rigor metodológico, as revisões
sistemáticas contam com algumas insuficiências, pois, não
podemos ter controle na qualidade e veracidade dos estudos
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incluídos, mesmo com consideráveis critérios de elegibilidade.
A maioria dos artigos estudados foram relatos de casos e
experiência. Esse modelo possui espaço na literatura desde a
reprodutibilidade da literatura médica por meios tecnológicos,
contribuindo para importantes discussões e reflexões da
sociedade médica. Também é benquisto ao elucidar entidades
raras, tendo em vista a pequena população amostral para validar
estudos com evidências científicas. Não obstante, devemos
considerar com obrigatoriedade a fraqueza, o risco de viés
dos estudos não calculado e limitação de abrangência que esse
estudo apresenta, enfatizando a necessidade de novos estudos
sistemáticos com a utilização de uma amostra probabilística que
permita elucidar melhor o assunto, promovendo o conhecimento
de, por exemplo, fatores preditivos para o desenvolvimento da
hemorragia epidural contralateral após a CD.

Conclusão
O HE contralateral tem uma incidência de 5,2%. Apesar de
infrequente, pode estar associado a desfechos desfavoráveis. Fratura
óssea contralateral ao hematoma inicial se destaca como principal
característica para o desenvolvimento de HE contralateral após CD.
O reconhecimento dessa lesão em tempo hábil pode influenciar
na realização mais precoce das tomografias pós-operatórias e,
quando diagnosticada a presença de HE, a intervenção imediata irá
promover melhores resultados.
O edema cerebral intra-operatório inexplicável ou a presença de
anormalidades pupilares no pós-operatório se destacam como bom
indicador para o desenvolvimento do hematoma contralateral.
Em contrapartida, a deterioração neurológica e a presença de
coagulopatias não se relacionam com o diagnóstico de HE
contralateral após CD.
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