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Resumo 

O Hematoma Subdural Crônico (HSDC) é uma coleção 

localizada na região subdural, composta por sangue e 

seus produtos de degração; formado principalmente por 

Traumatismos cranioencefálicos recorrentes. Objetivo: 

Deste trabalho é mostrar a relação entre a técnica 

cirúrgica empregada e a reincidência desta entidade 

clínica. Material e métodos: para tanto, utilizou-se de 

um estudo retrospectivo em prontuários de uma 

instituição referência em neurocirurgia nos Campos 

Gerais (Hospital Bom Jesus), no qual 104 prontuários 

foram selecionados e avaliados. Resultados: 

Observamos que a maioria dos pacientes eram homens 

a partir da 6ª década de vida, com necessidade de 

reabordagem em apenas 18,81% dos casos e reversão 

imediata dos sintomas em até 72,45% dos pacientes. A 

literatura apresenta que as técnicas cirúrgicas são 

intercambiáveis e igualmente eficazes, porém, em nosso 

estudo, a técnica mais simples (trepanação única) 

mostrou-se mais efetiva, sendo associada a menos dias 

de uso de dreno subdural e menor necessidade de 

reabordagem. Conclusão: Conclui-se, portanto, que as 

técnicas mais simples estão associadas a resultados 

clínicos melhores. 

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 cranioencefálicos (TCE) 

frequentes1. As características fisiopatológicas e fatores 

de risco  desse tipo de lesão já são bem documentadas 

na literatura mundial, porém, não há na literatura relação 

a técnica cirúrgica optada e a ocorrência de recidivas; 

que será o objetivo deste projeto 

Material e Métodos 

O estudo observacional e retrospectivo foi realizado com 

base na análise do prontuário 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 foram analisados os seguintes 

aspectos: Identificação: Idade, Sexo e cidade de origem, 

técnica cirúrgica: um furo, dois furos e minicraniotomia e 

recidivas. Visando investigar qual a melhor técnica. 

Foram incluídos 104 prontuários no presente estudo. A  

 

 

 

análise estatística foi realizada por meio do programa 

Epi-info 7.2 e as variáveis foram avaliadas com os testes 

estatísticos específicos. 

Resultados e Discussão 

A população mais incidente foram homens (75,96%) com 

mais de 60 anos (70,87%), característica semelhante à 

descrita na literatura1,2; houve necessidade de 

reabordagem em 18,81% dos casos (n=19). Com 

relação à técnica utilizada, em 69,23% fora realizada 

trepanação única, em 17% dos casos utilizou-se de 

trepanação com dois furos e em 13,46% fora realizada a 

técnica de minicraniotomia. Interessante notar que houve  

reversão imediata do déficit neurológico em 72,45% dos 

casos (n=71) o que demonstra eficácia técnica e 

resolubilidade cirúrgica. Houve óbito em apenas 8 

pacientes. A hipótese inicial, de que a técnica cirúrgica 

utilizada poderia aumentar a mortalidade fora refutada 

uma vez que não houvera associação estatisticamente 

significativa entre as referidas variáveis. A literatura 

expõe que, usualmente, as técnicas cirúrgicas são 

intercambiáveis e que a realização de trepanação (burr 

hole) ou a craniotomia possuem a mesma eficácia2; 

porém, esse fato fora refutado em nosso estudo; uma 

vez que evidenciou-se que pacientes submetidos a 

procedimentos cirúrgicos mais simples (trepanação 

única) permaneceram menos dias com dreno-subdural 

(odds ratio: 4,2), (p=0,004) e que, entre eles, somente 

14,29% necessitou de reabordagem cirúrgica, o que 

pode estar associado a menor morbidade técnico-

dependente. 

Conclusões 

Conclui-se que a técnica mais simples (trepanação 

única) está associada a menos dias de internamento 

com dreno subdural, e menos reincidência no HSDC. 
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