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Resumo 

O Hematoma Subdural Crônico (HSDC) é uma coleção 

localizada na região subdural composta por sangue e 

seus produtos de degradação e é formado 

principalmente por traumatismos crânio-encefálicos 

(TCE) frequentes. O presente estudo tem por objetivo 

avaliar a relação entre os fatores de risco e a ocorrência 

de recidivas. Estudo observacional e retrospectivo 

realizado com base na análise do prontuário dos 

pacientes submetidos a drenagem cirúrgica de 

Hematoma Subdural Crônico no Hospital Bom Jesus de 

Ponta Grossa do período de 2010 até 2020. Foram 

incluídos 104 pacientes. De todas as variáveis 

envolvidas somente hemiparesia obteve associação e 

correlação estatisticamente significativa com a 

necessidade de reoperação (recidiva). 

 

Introdução  

O Hematoma Subdural Crônico (HSDC) é uma coleção 

localizada na região subdural composta por sangue e 

seus produtos de degradação e é formado 

principalmente por traumatismos crânio-encefálicos 

(TCE) frequentes. O HSDC afeta aproximadamente 5,3 

pessoas a cada 100.000 habitantes e tem como fatores 

de risco o alcoolismo crônico, anticoagulação, 

antiagregação, e intervenções terapêuticas prévias. As 

características fisiopatológicas desse tipo de lesão já são 

bem documentadas na literatura mundial, porém, não há 

na literatura relação entre os fatores de risco e a 

ocorrência de recidivas. O que será o objetivo deste 

projeto. 

Material e Métodos 

Estudo observacional e retrospectivo realizado com base 

na análise dos prontuários dos pacientes submetidos a 

drenagem cirúrgica de Hematoma Subdural Crônico no 

Hospital Bom Jesus de Ponta Grossa desde o período 

de 2010 até 2020. Nele serão analisados os seguintes 

aspectos: idade, sexo e cidade de origem, uso de 

antiagregantes plaquetários, uso de anticoagulantes, 

história de trauma, etilismo crônico, tabagismo, e outras 

doenças. Foram incluídos 104 pacientes. Para cálculos 

de associação foram utilizados os teste Qui-quadrado e 

teste exato de Fischer, a para correlação foi utilizado 

teste de regressão logística. 

 

Resultados e Discussão 

Na presente pesquisa foi constatada prevalência de 

Recidiva de Hematoma Subdural Crônico tratado 

cirurgicamente em conformidade a encontrada na 

literatura. Dos fatores de risco já sabidamente 

conhecidos nenhum mostrou-se estatisticamente 

significativo para recidiva de HSDC. As análises de 

associação e correlação entre a presença de 

hemiparesia na admissão e a recidiva do HSDC, foram 

constatadas como estatisticamente significativas 

(p<0,05) na amostra do estudo em questão. Infelizmente, 

artigos com análises estatísticas semelhantes não foram 

encontrados, revelando a necessidade de mais estudos 

relacionados ao tema.  

Conclusão  

Entre os parâmetros analisados, hemiparesia na 

admissão está associada com a possibilidade de 

apresentar recidiva do HSDC. Dos fatores de risco já 

sabidamente conhecidos nenhum mostrou-se 

estatisticamente significativo para recidiva de HSDC. 

Devido a necessidade de maiores esclarecimentos, 

sugere-se a elaboração de estudos mais amplos no que 

se refere às amostras com maior número de pacientes 

diagnosticados com HSDC e que venham a apresentar 

recidiva do mesmo, visto que, a literatura ainda dispõe 

de resultados inconsistentes para vários parâmetros. 
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