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Sinopse
O hematoma extradural representa 1% a 5,5% das lesões
intracranianas em pacientes com trauma cranioencefálico.
Os objetivos desta pesquisa foram estudar descritivamente 162
casos de hematoma extradural e analisar o volume do hematoma em relação à sua localização, à idade do paciente e à
presença de lesões intracranianas associadas. Foram estudados 162 casos de hematoma extradural traumáticos por
tomografia computadorizada atendidos no Hospital Governador “João Alves Filho” (Aracaju-SE) entre 1994 e 2004.
Para analise estatística, foram utilizados testes t-student,
ANOVA com pós-teste de Tukey e curva de regressão linear. Os
resultados foram significativos quando p < 0,05. Vinte e nove
vírgula seis porcento dos pacientes, tinham menos de 20 anos
de idade, 67,3% tinham entre 20 e 59 anos e 3,1% tinham
acima de 60 anos de idade. A relação masculino–feminino foi
de 5.48:1. Na curva de regressão linear, não houve significância entre o volume do hematoma extradural e a idade de
pacientes com 15 anos ou mais. Não houve diferença entre o
volume do hematoma em pacientes com e sem lesão intracraniana associada. O volume do hematoma foi significativamente
menor na região temporal em comparação às regiões
frontotemporoparietal e temporoparietal, assim como na
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região frontal em relação à temporoparietal. Diante disso,
conclui-se que: 1) A incidência de hematoma extradural foi
maior em adultos jovens do sexo masculino; 2) Não há relação
entre o volume do hematoma e a idade do paciente; 3) O volume
do hematoma independe da presença de lesão intracraniana
associada; 4) Há relação entre o volume do hematoma e sua
localização, sendo o menor volume em região temporal.
Palavras-chave
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Abstract
Intracranial Extradural Hematomas: Correlation Between
Size, Location and Age of Patient
The extradural hematoma represents 1% to 5,5% of the
intracranial injuries in patients submitted to head injury. The
aim of this report has been to study 162 cases of extradural
hematoma and to analyze the volume in relation to the
localization, to the age of the patient and to the presence of
intracranial injuries. One-hundred and sixty-two cases of
traumatic extradural hematoma were studied with computerized
tomography in the Governador “João Alves Filho” Hospital from
1994 to 2004. The statistical analysis included t-student test,
ANOVA with Tukey’s post-test and linear regression curves. Results
were considered significant when p < 0.05. 29,6% of the patients
was younger than 20 years old, 67,3% had between 20 and 59
years old and 3,1% had more than 60 years old. The relation
male–female was of 5.48:1. Considering the linear regression
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Define-se hematoma extradural (HED) como coleção de sangue localizada entre a dura-máter e os ossos do crânio. O sangue
pode ser proveniente de laceração de artéria ou veia meníngea,
lesão de seios venosos, sangramento de fratura adjacente ou
após craniotomia2. Alguns pacientes com anemia falciforme apresentaram HED após infartos ósseos43.
O sangramento do HED, ao contrário do sangramento do
hematoma subdural, é limitado pela aderência da dura-máter à tábua
interna do osso6. Apesar da aderência ser maior nas margens de
suturas entre os ossos, grandes áreas podem ser descoladas até
que o sangramento seja contido. Algumas evidências demonstram
que o HED não se expande indefinidamente, devido ao fato de o
vaso sangrante ser tamponado pela pressão exercida pelo
hematoma22. Diante disso, a maioria dos HED é de lesões estáveis
no momento do diagnóstico, sendo este fato mais freqüente nos
sangramentos de origem venosa52. A velocidade de expansão do
HED é devida à pressão de sangramento, variando se uma artéria
ou uma veia estejam envolvidas.
O aspecto tomográfico do HED depende fundamentalmente da
fonte de sangramento, do intervalo de tempo entre o estabelecimento da lesão e o exame, da severidade da hemorragia e do grau
de organização ou lise do coágulo. O descolamento da duramáter de suas aderências aos ossos do crânio pelo HED dá à
lesão configuração biconvexa ou lentiforme2,6,37. A descrição clássica do HED na tomografia computadorizada (TC) é de lesão
hiperdensa na série sem contraste, com aspecto biconvexo37.
O volume do HED também tem sido estudado como fator
importante de prognóstico37,46. Vários autores têm correlacionado
o volume do HED e a classificação do paciente na Escala de
Coma de Glasgow (ECG). Os pacientes que apresentam maiores
volumes de HED têm, geralmente, pior prognóstico.
Diante de tais observações, o presente trabalho tem como
objetivos:
1. Estudar descritivamente pacientes com HED intracraniano
traumático agudo com relação a:
a) Aspectos epidemiológicos: idade, sexo;

b) Aspectos tomográficos: localização, apresentação, lesões intracranianas associadas, grau de desvio de linha
média e volume.
2. Estudar analiticamente a relação entre:
a) Idade do paciente e volume do HED;
b) Presença de lesões associadas e volume do HED;
c) Localização e volume do HED.

Casuística e métodos
ASPECTOS GERAIS
Foram estudados 162 casos de pacientes com HED, admitidos
no setor de traumatologia do Hospital Governador “João Alves
Filho”, Aracaju, Sergipe, durante o período de maio de 1994 a
junho de 2004. A distribuição por sexo foi de 25 (15.4%) casos
femininos e 137 (84.6%) casos masculinos (Gráfico 1).
A faixa etária variou de quatro meses a 81 anos, com média de
idade de 28,25 anos. Do total de 162 pacientes, 109 (67.3%)
tinham entre 20 e 59 anos de idade, 48 (29,6%) tinham menos de
20 anos e apenas 5 (3,1%) tinham 60 anos ou mais (Tabela 1).
A distribuição entre sexos variou para cada grupo. Em pacientes
com menos de 20 anos, 65,1% eram do sexo masculino e 34,9%
do sexo feminino. Entre 20 e 59 anos, 93,3% foram do sexo
masculino e 6,7% do feminino. Acima dos 60 anos, 40% foram
do sexo masculino e 60% do feminino (Gráfico 2).
Os critérios de inclusão foram: 1) pacientes vítimas de TCE;
2) diagnóstico de HED através de TC. Os critérios de exclusão
foram: 1) dúvida diagnóstica; 2) confirmação de diagnóstico
diferente para o caso após método diagnóstico ou cirúrgico.

Métodos
Realizou-se análise dos exames de TC em 162 pacientes com
o diagnóstico de HED, confirmado por laudo do radiologista e

GRÁFICO 1

Distribuição dos pacientes por sexo.
Masculino: 137 (84.6%); feminino: 25 (15.4%).
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curve, there was no significance between the volume of the
extradural hematoma and the age of patients (15 years old or
more). Also, ther was no significant difference between the volume
of the hematoma in patients with and without intracranial injury.
The volume of the hematoma was significantly smaller in the
temporal region in comparison to the fronto-temporo-parietal
and temporo-parietal regions, as well as considering the frontal
region in relation to the temporo-parietal. Conclusion: Young
male patients had the greater incidence of extradural hematoma;
there is no relation between the volume of the hematoma and the
age of the patient; the volume of the hematoma is independent of
the presence of any other intracranial injury; there is a relation
between the volume of the hematoma and its localization, being
the smaller volume in the temporal region.
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TABELA 1

Distribuição dos pacientes quanto à idade.
Faixa etária

Nº absoluto

%

< 20 anos
20 - 59 anos
> 59 anos

48
109
5

29,6
67,3
3,1

GRÁFICO 2

Distribuição por sexo entre os diferentes grupos etários.
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A presença de ar no HED foi detectada em 42 casos (25,9%) e,
em todos esses havia fratura de crânio associada que, por sua
vez, foi detectada em 69 dos pacientes analisados (42,6%). De
uma forma geral, as localizações mais comuns das fraturas foram:
temporal – 27 pacientes (36%); parietal – 21 pacientes (28%);
frontal – 15 pacientes (20%); occipital – oito pacientes (10,7%);
base de crânio quatro pacientes (5,3%). Em alguns pacientes,
foram encontradas mais de uma fratura óssea e sua distribuição,
de acordo com a idade, está representada no gráfico 3. As
fraturas ocorreram em 46 pacientes (40,4%) com mais de 20 anos
e em 23 com menos de 20 anos de idade (47,9%).
A presença de contusões hemorrágicas no parênquima cerebral
foi encontrada em 22 pacientes (14,7%), sendo três contusões
em menores de 20 anos (13.6%), 18 em pacientes entre 20 e 59
anos (81,8%) e um em paciente com 60 anos ou mais (4,6%).
A média de volume do HED para todos os pacientes foi de
58,4 ml, sendo de 41,02 ml para aqueles com menos de 20 anos,
64,8 ml nos de 20 até 59 anos, e de 83,7 ml acima de 60 anos.
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de neurocirurgião assistente. Os exames de TC foram analisados
com relação à forma de apresentação, ao volume do HED,
localização, desvio de linha média e presença de lesões intracranianas associadas (LIA). Para o cálculo do volume do HED foi
necessário mensurar os diâmetros do HED (altura, comprimento,
largura), considerando sua forma como uma elipse. Petersen e
Espersen42 observaram que algumas variáveis podem influenciar
a mensuração do volume do HED na TC, mas não produzem
erros significativos. Para cálculo do volume do HED foi utilizada
a seguinte fórmula27: (a x b x c) x 0,52. Onde, “a”, “b” e “c”
representam os diâmetros do HED.
Os resultados foram analisados através de regressão linear, coeficiente de correlação, teste t-student e ANOVA seguido do teste de
Tukey. Os resultados foram significativos quando p < 0,05. Foi
utilizado o programa PRISM®, versão 3.02, 1999, da GraphPad
Software Incorporated.

Resultados
RESULTADOS DESCRITIVOS
Quanto à forma de apresentação dos HED, a forma clássica
(biconvexo, hiperdenso) apresentou-se em 65 pacientes (40,1%)
e os outros tipos de apresentação apresentaram-se em 97
pacientes (59,9%).
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GRÁFICO 4

Distribuição dos graus de desvio de linha média nos grupos etários.
(Grau 1 – menor que 1 cm; Grau 2 – entre 1 e 2 cm;
Grau 3 – maior que 2 cm).
60

% distribuição nas idades

0

% das fraturas entre as idades

Distribuição das fraturas de crânio entre os três grupos etários
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RESULTADOS ANALÍTICOS
Com o objetivo de estudar se há relação entre a idade e o
volume do HED, foram selecionados 132 casos com 15 anos ou
mais. Foram excluídos os pacientes menores de 15 anos, com a
finalidade de eliminar o viés de seleção, já que o volume intracraniano pode variar significativamente nesta faixa etária. A média
de idade dos 132 pacientes foi de 32,1 anos. A correlação não
mostrou significância (Gráfico 6).

GRÁFICO 6

Curva de regressão linear entre o volume do HED e a idade de 132
pacientes com 15 anos ou mais. Os resultados no gráfico expressam
média ± intervalo de confiança de 95%.

p = 0,1141
r 2 = 0,01909
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O desvio da linha média foi dividido em três graus: 1o grau:
desvio menor de 1 centímetro (cm); 2o grau: de 1 cm a 2 cm; 3o
grau: desvio de 2 cm ou mais.
Foi encontrado desvio significativo de linha média em 111
pacientes (68,5%), sendo 23 casos com menos de 20 anos (20,7%),
74 com idade entre 20 e 59 anos (75,7%) e quatro pacientes com
60 anos ou mais (3,6%). Os graus de desvios e as correspondentes
idades encontram-se distribuídas no gráfico 4.
Quanto à localização do HED, as três principais localizações
foram: parietal, temporoparietal e frontal. O gráfico 5 traz a
distribuição percentual das localizações do HED.
Entre os HED na faixa etária de menos de 20 anos, chama a
atenção o HED de fossa posterior, mais comum na infância, e
que, nesta casuística, representou 23,2% dos HED na população
infantil. Cerca de 71,5% dos HED de fossa posterior ocorreram na
infância. A média de idade foi de 9,5 anos. Em seis casos foi
encontrada hidrocefalia associada, sendo que cinco destes tinham menos de 20 anos e o sexto tinha 22 anos. Nos cinco pacientes com menos de 20 anos, a localização do HED foi na fossa
posterior e no sexto a lesão foi na região temporal. O volume
médio dos HED da fossa posterior, acompanhado de hidrocefalia,
foi de 27 mL. Fratura occipital foi encontrada em um caso.
Um paciente de 24 e outro de 62 anos de idade apresentaram
hematoma subdural associado. Hemorragia intraventricular
(HIV) e contusão hemorrágica foram detectadas em um paciente
de 32 anos.
Dez pacientes apresentaram HED bilateral, sendo quatro
frontais, quatro em fossa posterior, um bitemporal e um biparietal. Três desses (37,5%) apresentaram fratura óssea associada.
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Com o objetivo de investigar se existe relação entre a presença
de lesão intracraniana associada (LIA) e o volume do HED, os
132 pacientes com 15 anos ou mais foram separados em dois
grupos, sendo um grupo com LIA (69 casos) e o outro sem LIA
(63 casos). Os dois grupos foram semelhantes em relação à
idade (p = 0,4074) e não houve diferença significativa com relação
ao volume do HED (Gráfico 7).
Quando se correlacionou o volume do HED com suas localizações, observou-se diferença significativa (p < 0,05). A tabela
2 mostra a média ± desvio padrão da média para as diferentes

GRÁFICO 7

Relação entre o volume do HED e a presença de LIA. As barras
horizontais correspondem à média. Volume do HED no grupo com
lesão = 59,65 ± 6.568 (média ± desvio padrão da média); volume do
HED em pacientes sem lesão = 68,63 ± 7.090 ml.

GRÁFICO 5

Percentagem das localizações do HED.
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TABELA 2

Valores do volume do HED em diferentes localizações. Os valores
expressam a média ± desvio padrão da média. HED: hematoma
extradural; p: índice de significância (one-way ANOVA).
Localização

Volume HED (ml)*

Frontotemporoparietal
Temporoparietal
Frontoparietal
Parietal
Fossa posterior
Frontal
Temporal

85,10 ± 11.67
89,12 ± 10.47
66,79 ± 11.72
59,88 ± 9.404
47,24 ± 26.94
42,09 ± 7.619
21,21 ± 8.776

*p = 0,0004

localizações. Através da ANOVA seguido do teste de Tukey, foi
observado que o volume do HED em região temporal difere
significativamente (p < 0,01) dos volumes em regiões
frontotemporoparietal e temporoparietal (Gráfico 8).

Discussão
O HED apresenta incidência em torno de 1% a 5,5% em pacientes com TCE12,34. Em estudos de autópsia, foram relatadas incidências de 5,4% a 21%29,51. Quanto à evolução, pode ser agudo
(58%), subagudo (31%) ou crônico (11%)52. O HED freqüen-

GRÁFICO 8

Comparação dos valores do volume do HED e suas
diferentes localizações em 123 pacientes de 15 anos ou mais
(em 10 pacientes, o hematoma foi bilateral).
As barras horizontais representam a média.
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*p < 0,05. FTP: frontotemporoparietal (n = 13); TP: temporoparietal (n = 30);
Fp: frontoparietal (n = 7); P: parietal (n = 40); FP: fossa posterior (n = 7); F: frontal
(n = 19); T: temporal (n = 17).

temente resulta de força linear de contato com o crânio. Não há
predileção racial relatada em torno do HED. O sexo masculino
predomina em relação ao feminino em 4:1, e nesta casuística a
relação foi de 5,48:1. A maior incidência em pacientes do sexo
masculino é decorrente da maior exposição deste grupo à principal causa de HED: o trauma. Outras causas de HED são relatadas,
tais como anticoagulação, trombólise, punção lombar, coagulopatias ou diátese hemorrágica, anestesia epidural, doença hepática com hipertensão portal, malformação vascular, herniação
discal, doença de Paget, manobra de Valsalva e hipertensão
portal1,16,17,24,27,32,33,39,43,47,50.
O HED clássico tem sido descrito tomograficamente como lesão
biconvexa e hiperdensa19,52, no entanto, a maioria dos casos de
HED exibe apresentação diversa da clássica, variando tanto na
densidade como na forma. Nesta série de casos, cerca de 60%
dos HED apresentaram-se de forma “não-clássica” e 40%
mostravam o aspecto “clássico”. Dentre as lesões “não-clássicas”
predomina o HED misto (com áreas de hipodensidade e áreas de
hiperdensidade). Este tipo de lesão é decorrente da presença de
sangramento ativo dentro do HED52. De maneira geral, os HED
mistos apresentam pior prognóstico, pois demonstram propensão
ao crescimento e, conseqüentemente, piora clínica do paciente38.
O ar dentro do HED está associado a uma comunicação com
o meio exterior5,10,20,36. Dessa forma, é imperativa a pesquisa de
fraturas de crânio associadas. Na presente casuística, em 25,9%
foi encontrado ar dentro do HED e em todos esses, o exame por
TC foi capaz de detectar a fratura óssea. Nos casos em que a TC
não seja capaz de identificar tais fraturas, deve-se investigar
minuciosamente a presença de fístulas em região temporal e de
seios paranasais, os seus principais locais.
A presença de fraturas ósseas associadas ao HED está presente
em cerca de 80% dos casos7. Cerca de 42,6% dos casos da presente
casuística apresentaram fraturas ósseas, sendo os locais mais
comuns os ossos temporal – 27 (36%), parietal – 21 (28%), frontal
– 15 (20%), occipital – 8 (10,7%) e base de crânio – 4 pacientes
(5,3%). A maioria dos autores tem descrito que a presença de tais
fraturas está associada a pior prognóstico14,23. As fraturas lineares
são consideradas mais graves do que as fraturas com disjunção de
suturas, provavelmente porque, nestas últimas, há maior drenagem
do HED para o espaço subgaleal e diminuição da pressão
intracraniana35. O osso craniano mais acometido é o temporal30,35. A
presença de fraturas em base de crânio somente nos pacientes
entre 20 e 59 anos, indica traumatismo mais grave nestes pacientes.
A incidência de fraturas é diferente na infância e na idade adulta.
Em séries pediátricas, as fraturas são menos comuns devido à
elasticidade do crânio. A ausência de fraturas nos adultos é em
torno de 10% a 20% e nas crianças de 20% a 30%13,34,44. Entretanto,
nesta casuística, a fratura foi mais freqüente em menores de 20
anos de idade (47,9%). Apesar de ter sido mais encontrada na
infância e adolescência, a incidência encontrada no presente
trabalho está de acordo com as séries relatadas na literatura38.
O desvio de linha média tem sido descrito como um dos fatores
determinantes do manejo adequado dos pacientes com HED.
Não há consenso na literatura quanto ao grau de desvio que
assegura uma conduta conservadora, mas a maioria dos
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trabalhos a tem adotado quando o desvio for menor que 5 a 10
mm2,6,8,9,15,21,25,26,35,38,40. Quanto à localização do HED, os principais
locais foram: parietal, temporoparietal e frontal.
O HED de fossa posterior (HEDFP) teve significativa participação
nos pacientes menores de 20 anos. Essa relação está bem descrita
na literatura e é atribuída ao principal mecanismo de formação dos
HED nesta faixa etária: a queda de própria altura11. Nesta casuística,
do total de oito fraturas occipitais, cinco delas (62,5%) foram em
pacientes com menos de 20 anos de idade. Esta observação
confirma que o trauma occipital grave na infância participa como
fator de risco para o desenvolvimento do HED. A ocorrência de
hidrocefalia em pacientes com HEDFP deve-se à compressão do
IV ventrículo pelo hematoma. No entanto, identificou-se também
hidrocefalia em caso de HED em fossa temporal, provavelmente
devido à compressão do aqueduto cerebral pela herniação uncal.
Vários trabalhos têm demonstrado que o prognóstico do HED
varia de acordo com a idade4. Os pacientes mais idosos têm pior
prognóstico. Por outro lado, o HED é mais raro em pacientes de
mais idade. Este achado tem sido atribuído à maior aderência
existente entre a dura-máter e a calota craniana, nesta faixa etária3,4,18. Na presente casuística, apenas 3% dos casos ocorreram
em idosos. Este resultado está de acordo com a literatura, com
a incidência variando entre 1% e 4%. Diante desta observação,
esperar-se-ia que o volume do HED tivesse relação com a idade
do paciente. Como o processo de formação do HED envolve a
dissecção do espaço entre a dura-máter e o osso pelo sangramento, o volume do HED deveria ser menor em pacientes de mais
idade. Entretanto, não houve correlação significativa entre a idade
e o volume do HED (p > 0,05). Pelo contrário, a curva de regressão
linear mostrou tendência à correlação positiva, com aumento do
volume do HED em pacientes de mais idade (Gráfico 6). Analisando estes dados é provável que a baixa incidência do HED
no idoso esteja mais relacionada a fatores ambientais, como
traumatismo com menor energia. Além disso, foi observado que
o volume do HED não difere significativamente em pacientes
com mecanismo de TCE diferentes15. No entanto, para que essa
premissa seja aceita e estes dados sejam confirmados, é importante realizar mais estudos confirmando esta observação.
As LIA ocorrem em aproximadamente 50% dos pacientes e sua
presença indica maior gravidade do trauma e contra-indica o
tratamento conservador15,30,34..Foi estudado, na presente casuística, o volume do HED entre os grupos com LIA e sem LIA, não
havendo diferença significativa entre os dois grupos (Gráfico 7).
Dessa forma, observa-se que a gravidade do trauma participa de
forma não significativa na determinação do volume do HED.
Alguns autores têm relatado associação entre a localização do
HED e o prognóstico do paciente14. No entanto, outros não evidenciaram tal associação30. Ademais, existe um consenso de que os
HED da fossa temporal apresentam maior perigo devido ao risco
de herniação e compressão do tronco cerebral. Dessa forma, já foi
descrito que a cirurgia de emergência para descompressão é o
tratamento adequado em pacientes com HED na fossa temporal de
evolução menor que seis horas30. Além disso, vários estudos
demonstraram que o volume do HED é um dos principais fatores
que influenciam o prognóstico. Na presente casuística, houve dife-

rença significativa entre o volume do HED nas suas diferentes
localizações (Gráfico 9). O volume do HED de fossa temporal foi
significativamente menor que o volume do HED nas regiões
frontotemporoparietal e temporoparietal. Este resultado demonstra
que, apesar de o HED da fossa posterior apresentar maior perigo
para a evolução do paciente, o volume deste é significativamente
menor. Provavelmente, o grau de efeito de massa do HED temporal
seja maior. Apesar de ter volume menor, este é localizado em pequena
região. O HED frontotemporoparietal e o temporoparietal apresentam volumes maiores, mas estão distribuídos em uma área maior, o
que, possivelmente, leva-os a exercer menor efeito de massa.

Conclusão
Diante do exposto, conclui-se:
01. O sexo masculino é o mais acometido;
02. A maioria dos pacientes tinha entre 20 anos e 59 anos;
03. As localizações mais freqüentes do HED foram: parietal,
temporoparietal e frontal;
04. Quanto à apresentação tomográfica, 40% dos HED se
apresentaram como biconvexos e hiperdensos;
05. Aproximadamente 50% dos pacientes apresentaram lesões
intracranianas associadas;
06. 68,5% dos pacientes apresentaram desvio de linha média
significativos no exame de tomografia computadorizada;
07. O volume médio do HED foi de 58,4 ml, sendo de 41,02 ml
para os pacientes com menos de 20 anos, 64,8 ml nos
pacientes de 20 até 59 anos, e de 83,7 ml nos pacientes
com 60 anos ou mais;
08. Não houve correlação significativa entre o volume do
HED e a idade dos pacientes;
09. Não houve diferença para o volume do HED entre os
grupos com e sem lesões intracranianas associadas;
10. O volume do HED foi significativamente menor na região
temporal em comparação aos das regiões frontotemporoparietal e temporoparietal. Assim como, da região frontal
em relação à região temporoparietal.

Referencias bibliográficas
1. AGRAWAL D, MAHAPATRA AK: Spontaneous subdural hematoma
in a young adult with hemophilia. Neurol India 51:114-5, 2003.
2. ALLEN JR M B, FLANNERY AM: Cranial trauma of children and
adults. In: Allen & Miller (Eds). Essentials of Neurosurgery: a guide
to clinical practice. New York: McGraw Hill, 1995, pp.341-60.
3. AMACHER AL, BYBEE DE: Toleration of head injury by the
elderly. Neurosurgery 20:954-8, 1987.
4. ANDRIOLI G C, ZUCCARELLO M, TRINICA G, FIORE D:
Extradural hematomas in elderly. A statistical analysis of 58 cases.
Adv Neurosurg 12:218-23, 1984.
5. AOKI N: Air in acute epidural hematomas. J Neurosurg
65:555-6, 1986.
6. AZEVEDO FILHO H R C, MARTINS C:. Hematoma
extradural: abordagem clínico-cirúrgica. In: Pereira CU
(Ed.). Neurotraumatologia. Rio de Janeiro: Revinter, 2000,
pp.127-34.

PEREIRA CU, SILVA EAS, DIAS LA – Hematoma extradural intracraniano: correlação entre o volume do
hematoma com a localização e idade do paciente

J Bras Neurocirurg 15(2), 59-66, 2004

65
7. BAYKANER K, ALP H, ÇEVIKER N, KESKIL S, SEÇKIN Z:
Observation of 95 patients with extradural hematoma and review
of the literature. Surg Neurol 30:339-41, 1988.
8. BEJJANI GK, DONAHUE DJ, RUSIN J, BROEMELING LD:
Radiological and clinical criteria for the management of epidural
hematomas in children. Pediatr Neurosurg. 25:302-8, 1996.
9. BENMOUSSA H, MOUHOUB F, TAMEHMACHT M, RIFI
L, BELLAKHDAR F: Hématome extra-dural non opéré.
Neurochirurgie 38:42-5, 1992.
10. BHATIA S, MAHAPATRA A K, BANERJI A K: Air in extradural
hematomas. Neuroradiology 28:500, 1987.
11. BOR-SENG-SHU E, AGUIAR PH, LEME RJA, MANDEL M,
ANDRADE AF, MARINO JR R: Epidural hematomas of the
posterior cranial fossa. Neurosurg Focus 16:1-4, 2004.
12. BRICOLO AP, PASUT LM: Extradural hematoma: toward zero
mortality. A prospective study. Neurosurgery 14:8-12, 1984.
13. CHAN KH, MANN KS, YUE CP, FAN YW, CHENG M: The
significance of skull fracture in acute traumatic intracranial
hematomas in adolescents: a prospective study. J Neurosurg
72:189-94, 1990.
14. COOK R J, DORSCH NWC, FEARNSIDE MR, CHASELING
R: Outcome prediction in extradural haematomas. Acta Neurochir
(Wien), 95:90-4, 1988.
15. CUCCINELLO C, MARTELLOTTA N, NIGRO D, CITRO E:
Conservative management of extradural haematomas. Acta
Neurochir (Wien) 120:47-52, 1993.
16. DAN NG, BERRY G, MANDRYK JÁ, RING IT, SEWELL MF,
SIMPSON DA: Experience with extradural haematomas in New
South Wales. Aust NZ J Surg 56:535-41, 1986.
17. DAVID, S, SALLUZZO RF, BARTFIELD JM, DICKSINSON
ET: Spontaneous cervicothoracic epidural hematoma following
prolonged valsalva secondary to trumpet playing. Am J Emerg
Med 15:73-5, 1997.
18. DEMARIA E J, KENNEY PR, MERRIAN MA, CASANOVA
LA, GANN DS: Survival after trauma in geriatric patients. Ann
Surg 206:738-43, 1987.
19. ERICSON K, HAKASSON S: Computed tomography of epidural
hematomas. Association with intracranial lesions and clinical
correlation. Acta Radiol Diagn (Stockh) 22:513-9, 1981.
20. ERSAHIN Y, MUTLUER S: Air in acute extradural hematomas:
report of six cases. Surg Neurol 40: 47-50, 1993.
21. GREVSTEN S, PELLETTIERI L: Surgical decision in the
treatment of extradural haematoma. Acta Chir Scand 148:97102, 1982.
22. HAMILTON M, WALLACE C: Nonoperative management of
acute epidural hematoma diagnosed by CT: the neuroradiologist’s
role. AJNR 13:853-9, 1992.
23. HEISKANEN O: Epidural hematoma. Surg Neurol 4:23-6, 1975.
24. HOLTAS S, HEILING M, LONNTOFT, M: Spontaneous spinal
epidural hematoma: findings at MR imaging and clinical correlation.
Radiology 199:409-13, 1996.
25. ILLINGWORTH R, SAWDON H: Conservative management of
intracranial extradural haematoma presenting late. J Neurol,
Neurosurg Psychiatr 46:558-60, 1983.
26. JONES HS: An assessment of midline shift as a prognostic
parameter of neurological recovery following extradural
haematoma. Brit J Clin Pract 42:203-6, 1988.
27. KALALA OKITO JP, VAN DAMME O, CALLIAUW L: Are
spontaneous epidural haematoma in sickle cell disease a rare
complication? A report of two new cases. Acta Neurochir (Wien)
146:407-10, 2004.

28. LAUSBERG G, KIRCHOFF D, REDONDO JA:
Traumatismos cranianos na idade avançada. Arq
Neuropsiquiatr, 32:104-11, 1974.
29. LECOUNT ER, APFELBACH CW: Pathologic anatomy of
traumatic fractures of cranial bones. JAMA. 74:501-12, 1920.
30. LEE E J, HUNG YC, WANG LC, CHUNG KC, CHEN HH:
Factors influencing the functional outcome of patients with acute
epidural hematomas: analysis of 200 patients undergoing surgery.
J Trauma 45:946-52, 1998.
31. LEHMAN L B: Head trauma in the elderly. Postgr Med 83: 1407, 1988.
32. MARTINEZ-LAGE JF, SAEZ V, REQUENA L, MARTINEZBARBA E, POZA M: Cranial epidural hematoma in Paget’s disease
of the bone. Intensive Care Med 26:1582-3, 2000.
33. MARKS SM, SHAW MDM: Spontaneous intracranial extradural
hematoma. Case report. J Neurosurg. 57:708-9, 1982.
34. MELLO LR, FERRAZ FAP, BRAGA FM: Hematoma extradural.
Estudo radiológico comparativo entre pacientes em coma e não
comatosos. Arq Neuropsiquiatr 50:275-83, 1992.
35. MUSZINSKI CA, HAYMAN LA, WEINGARTEN K, PROW
HW, COLE JW, CONTANT CF: Conservative management of
extra-axial hematomas diagnosed by CT. Neuroradiology. 41:87581, 1999.
36. OSBORN AG, DAINES JH, WING SD, ANDERSON RE:
Intracranial air on computerized tomography. J Neurosurg, 48:
355-9, 1978.
37. OSBORN AG: Craniocerebral trauma. In: ______. (Ed.).
Diagnostic Neuroradiology. St Louis: Mosby, 1994, pp.199-205.
38. PANG D, HORTON JÁ, HERRON JM, WILBERGER JE,
VRIES JK: Nonsurgical management of extradural hematomas in
children. J Neurosurg 59:958-71, 1983.
39. PASQUALIN A, BARONE G, CIOFFI F, ROSTA L, SCIENZA
R, DA PIAN R: The relevance of anatomic and hemodynamic
factors to a classification of cerebral arterovenous malformations.
Neurosurgery. 28:370-9,1991.
40. PENTLAND B, JONES PA, ROY CW, MILLER JD: Head injury
in the elderly. Age and Aging 15:193-202, 1986.
41. PEREIRA CU, SILVA AD, LEÃO JDBC, MACHADO JC,
MACHADO SC, PORTUGAL MGAC: Hematoma extradural
no idoso. Arq Bras Neurocirurg 18:93-6, 1999.
42. PETERSEN OF, ESPERSEN JO: Extradural haematomas:
measurement of size by volume summation on CT scan.
Neuroradiology 26: 363-7, 1984.
43. RESAR LMS, OLIVA MM, CASELLA JF: Skull infarction and
epidural hematomas in a patient with sickle-cell anemia. J Pediatr
Hematol Oncol 18:413-5, 1996.
44. RIVAS JJ, LOBATO RD, SARABIA R, CORDOBES F,
CABRERA A, GOMEZ P: Extradural hematomas: analysis of
factors influencing the courses of the 161 patients. Neurosurgery
23:44-51, 1988.
45. SEKULOVIC N, MILOSAVLJEVIC B, IVANUS J: Brain
contusion in the elderly. Clinical consideration. Minerva
Neurochir 13:43-6,1969.
46. SERVADEI F: Prognostic factors in severely head injured adult
patients with epidural hematomas. Acta Neurochir (Wien)
139:273-8, 1997.
47. SZABO T, ALI S, CAMPORESI EM: Intraoperative recombinant
activated factor VII for emergent epidural hematoma evacuation.
Anesth Analg 99:595-7, 2004.
48. WILD D, NAKAY USL, ISAACS B: How dangerous are falls in
old people at home? Brit Med J 282:266-8, 1981.

PEREIRA CU, SILVA EAS, DIAS LA – Hematoma extradural intracraniano: correlação entre o volume do
hematoma com a localização e idade do paciente

J Bras Neurocirurg 15(2), 59-65, 2004

66
49. WONG CW: The CT criteria for conservative treatment – but
under close clinical observation – of posterior fossa epidural
haematomas. Acta Neurochir (Wien) 126:124-7, 1994.
50. WYSOWSKI DK, TALARICO L, BACSANYI J, BOTSTEIN P:
Spinal and epidural hematoma and low-molecular-weight heparin.
N Engl J Med 338:1774-5, 1998.
51. ZANDER E, CAMPICHE, R: Extradural hematoma. In:
Krayenbühl H (Ed.). Advances and Technical Standards in
Neurosurgery. Wien: Springer, 1984, p. 121-39.

52. ZIMMERMAN RA, BILANIUK LT: Computed tomographic
staging of traumatic epidural bleeding. Radiology 144:80912, 1982.
Endereço para correspondência

PEREIRA CU, SILVA EAS, DIAS LA – Hematoma extradural intracraniano: correlação entre o volume do
hematoma com a localização e idade do paciente

Prof. Dr. Carlos Umberto Pereira
Av. Augusto Maynard, 245/404
49015-380 – Aracaju – SE
E-mail: umberto@infonet.com.br

J Bras Neurocirurg 15(2), 59-66, 2004

