
 
 
 

 

CORRELAÇÃO ENTRE A APRESENTAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE E A RECIDIVA NO 
HEMATOMA SUBDURAL CRÔNICO 

Romario Schermak de Barros (PIBIC/CNPq), Gabriel Sviercoski, Leandro Michelis, Lucas Vinicius Mamadi Machado, 
Leonardo Christiaan Welling (Orientador), e-mail: leonardowelling@yahoo.com.br. 

Universidade Estadual de Ponta Grossa/Departamento de Medicina. 
Medicina, Cirurgia 
Palavras-Chave: Hematoma subdural crônico, Recidiva hematoma, Neurocirurgia. 

Resumo 
Objetivos: A presente pesquisa buscou avaliar as 
condições clínicas de entrada e evolução em casos de 
hematoma subdural crônico (HSDC), a prevalência de 
sua recidiva e possíveis associações e correlações entre 
os parâmetros abordados no estudo e a recidiva do 
HSDC. Metodologia: Estudo observacional e 
retrospectivo baseado em 114 casos de  HSDC, 
analisando parâmetros identificados durante 
internamento hospitalar, posteriormente analisados 
estatisticamente. Resultados:  A prevalência da recidiva 
do HSDC constatada na amostra foi de 26,32%. 
Observou-se associação significativa entre crise 
convulsiva durante internamento e a recidiva do HSDC 
(p = 0.004 e Odds ratio = 6,30), assim como entre 
reabordagem cirúrgica e a recidiva (p <0,0001 e Odds 
Ratio tendendo ao infinito). Existe correlação muito forte 
entre a reabordagem cirúrgica e recidiva (ρ=0,91 e p < 
0,001). Houve também correlação entre crise convulsiva 
durante o internamento e a recidiva do HSDC, fraca, 
porém positiva (ρ = 0,26 e p = 0,005). Conclusão: A 
prevalência do fenômeno na amostra esteve de acordo 
com a encontrada na literatura. Observou-se associação 
e correlação positiva para crise convulsiva durante 
internamento e reabordagem cirúrgica quando 
analisados em conjunto a recidiva do HSDC. 

Introdução  
A recidiva do HSDC é conceituada por Weigel et al 
(2007) e Oh et al (2010) como a recorrência dos 
sintomas ou o retorno da presença de acúmulo do 
hematoma subdural. A recidiva em questão reportada 
pela literatura está entre o intervalo de 2.3 a 33% dos 
casos de HSDC. Estudos buscando definir fatores 
associados a sua recidiva tem demonstrado resultados 
inconsistentes (KIM et al 2015). 
Objetivou-se avaliar as condições clínicas de pacientes 
internados e diagnosticados com HSDC, a prevalência 
de recidiva e possíveis associações e correlações entre 
cada uma das variáveis abordadas no estudo e a 
recidiva do HSDC. 

Material e Métodos 
Estudo observacional e retrospectivo realizado com base 
na análise do prontuário de 114 pacientes 
diagnosticados com hematoma subdural crônico (HSDC) 
desde o período de 2010 até 2018. Associações foram 
analisadas utilizando testes Exato de Fisher e Qui-
quadrado (significância de 95%) com software GraphPad 
Prism v. 6.01 e correlações (Spearman’s rho) com 
software IBM SPSS v.20 (significância de 99%). 

Resultados e Discussão 
A prevalência de recidiva do hematoma subdural crônico 
(HSDC) do presente estudo entre todos os participantes 
representa 26,32% dos casos, estando em conformidade 
a encontrada na literatura, por mais que sua taxa seja de 
grande variabilidade (KIM et al 2015). Houve associação 
significativa (p=0,005 e Odds ratio=6,30) entre a 
presença de crises convulsivas e a recidiva, e correlação 
entre os mesmos parâmetros (ρ=0,26 e p=0,005). 
Battaglia et al (2012) afirma a existência de associação 
entre baixas pontuações na escala de coma de Glasgow 
e comprometimento cognitivo no pré-operatório a 
maiores chances da presença de crises convulsivas 
durante o período pós-operatório, e, a maior taxa de 
mortalidade. Tal associação e correlação pode estar 
relacionada, portanto, a piores prognósticos. 
Houve associação entre a reoperação e a recidiva 
(p<0,0001 e Odds Ratio tendendo ao infinito) e forte 
correlação (ρ = 0,91 e p<0,001). Entre os fatores 
preditores da reoperação do HSDC, segundo Motiei-
Longroudi et al (2018), estão o uso de antiagregante e 
anticoagulante, loculações no hematoma e a quantidade 
de hematoma drenado durante o primeiro pós-
operatório. Isto demonstra a necessidade de precauções 
e condutas específicas durante atendimento, visando a 
redução de taxas de reoperação e complicações. 

Conclusões 
A prevalência do fenômeno na amostra esteve de acordo 
com a encontrada na literatura. Observou-se associação 
e correlação positiva para crise convulsiva durante 
internamento e reabordagem cirúrgica quando 
analisados em conjunto a recidiva do HSDC. 
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