CAPÍTULO 115

Tratamento conservador do
hematoma peridural
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A anestesia no neuro-eixo constitui técnica regional de boa indicação para vários procedimentos cirúrgicos. Esse tipo de bloqueio permite não apenas prover analgesia, mas também bloqueio motor de graus variáveis e proteção contra o estresse anestésico-cirúrgico, características
próprias das anestesias regionais.
Os procedimentos executados sobre o neuro-eixo também podem dar origem a complicações neurológicas. Apesar de descrita na literatura com incidência menor que 1:150000 para anestesia
peridural e menor que 1:220000 para raquianestesia1, 2 , a ocorrência de hematoma no espaço
peridural com compressão espinhal pós-anestesia constitui complicação neurológica séria e que
exige a adoção de procedimentos diagnósticos e terapêuticos em curto prazo3 .
Em metanálise que avaliou 613 pacientes com hematoma espinhal descritos na literatura, os
procedimentos anestésicos contribuíram com 10,3% dos casos, a quarta maior causa4 . O hematoma peridural em anestesia neuro-axial pode envolver como causas, presença de coagulopatias, mal
formações vasculares, uso de fármacos ou punções traumáticas5, 6 . Alguns casos, no entanto, ocorrem sem qualquer fator de risco aparente6. A compressão externa do espaço peridural, tanto pelo
coágulo, quanto pela reação inflamatória desencadeada, pode comprometer o fluxo arterial ou
venoso da medula e raízes nervosas espinhais, levando à isquemia e à lesão. Não obstante, o efeito
compressivo do hematoma peridural somente se manifesta quando mecanismos compensatórios
são esgotados e há aumento da pressão no canal vertebral7 .
A apresentação clínica do hematoma peridural é caracterizada por um evento agudo de dor
em coluna vertebral (local do hematoma) com possível evolução para perdas sensitivas e motoras
e envolvimento esfincteriano3, 4. Outros sinais e sintomas que podem se apresentar são dor aguda
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em dorso, dor radicular, cefaléia, vômitos, edema de papila, nistagmo, rebaixamento do nível de
consciência e convulsões. Esses sintomas podem mascarar o diagnóstico4. O diagnóstico do hematoma peridural, em procedimentos anestésicos, pode ser retardado e o quadro pode ser confundido com o efeito residual de anestésicos locais8, 9. Entretanto, a maioria dos casos apresenta desenvolvimento completo dos sintomas em 24 horas após a punção espinhal4.
A importância do comprometimento neurológico para o prognóstico, escolha do tratamento
e evolução tem sido causa de atenção especial desde a 2ª Guerra Mundial. Desde 1970 foram
criadas classificações quanto à gravidade da lesão medular visando à definição do grau de comprometimento neurológico para melhor orientação da conduta terapêutica. Tais classificações evitam
que se adote o critério empírico do diagnóstico de lesão ¨completa¨ ou ¨incompleta¨. Existem em
uso atualmente duas classificações consideradas muito úteis no estabelecimento da gravidade das
lesões medulares, a mais antiga delas, da década de 70, a de Frankel (tabela 1) e uma mais recente,
da década de 90, a da ASIA – American Spinal Injury Association (tabela 2)10 .
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Tabela 1 - Classificação de Frankel
Grau
A
B
C
D
E

Tabela 2 - Classificação da ASIA
Grau
A
B
C

D

E
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Descrição
Déficit sensitivo e motor completo
Paraplegia e sensibilidade residual
Função sensitiva e motora residual não funcional
Função sensitiva e motora residual funcional
Ausência de déficit

Descrição
Completo: nenhuma função sensitiva ou motora é preservada nos segmentos
sacrais S4-S5
BIncompleto: ausência de função motora e função sensitiva preservada abaixo do nível neurológico, inclusive segmentos sacrais S4-S5
Incompleto: função motora preservada abaixo do nível neurológico e mais
que a metade dos músculos chave abaixo do nível neurológico tem grau muscular menor que 3
Incompleto: função motora preservada abaixo do nível neurológico e ao menos
metade dos músculos chave abaixo do nível neurológico tem grau muscular
igual ou maior que 3
Normal: função motora e sensitiva normais

Após o exame neurológico detalhado, deve-se realizar avaliação complementar por exames
de imagem. Considera-se a ressonância magnética como melhor exame para o acompanhamento11 , aceitando-se como alternativas válidas outros meios diagnósticos como a tomografia
computadorizada ou a mielografia4, 12 .
A descompressão cirúrgica era tradicionalmente indicada e o prognóstico era considerado
melhor quanto mais cedo fosse instituída a intervenção (dentro das primeiras 12 a 36 horas)1, 9, 13 , 14 .
Kreppel e cols descrevem que apenas 39,6% dos pacientes avaliados na metanálise apresentaram
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recuperação completa dos sintomas, e que em 14,4% não houve melhora dos sintomas clínicos
após instituição do tratamento4. Deve-se enfatizar que o desfecho clínico depende do momento da
realização da descompressão cirúrgica, com pior prognóstico para procedimentos realizados tardiamente, entre 13 e 24 horas após o início dos sintomas. A laminectomia descompressiva pode
acarretar seqüelas no pós-operatório, particularmente instabilidade degenerativa e osteocondrose
de vértebras quando não é realizada estabilização concomitante 11. Mais recentemente, tem sido
preconizado para casos específicos o tratamento conservador com corticosteróides monitorizado
por freqüentes exames de imagem4, 5, 13, 15 , com boa recuperação neurológica.
A indicação do tratamento conservador deve ser fundamentada no acompanhamento neurológico que possa confirmar a ausência de progressão ou estabilização dos sintomas neurológicos,
particularmente após a 8ª hora pós-punção, ou pacientes com sintomas neurológicos leves 11. Devese ressaltar a importância do acompanhamento conjunto por equipes de anestesiologia e neurologia
e considerar ainda que a opção cirúrgica para tratamento pode ser executada dentro das primeiras
12 a 36 horas após punção. Assim, se o acompanhamento do quadro neurológico não mostrar
regressão satisfatória nas primeiras horas de tratamento conservador, é possível ainda utilizar-se a
opção cirúrgica. A eficiência do tratamento conservador é uma alternativa importante ao tratamento
cirúrgico, que não é isento de riscos e nem apresenta resultados cem por cento satisfatórios 13. A
abordagem conservadora associada a reposição de fator VIII também é a terapia de escolha para
pacientes hemofílicos com sintomas leves, e há recomendações para o tratamento conservador
para crianças e adolescentes, com o intuito de evitar-se deformidades da coluna vertebral após a
laminectomia4.
O acompanhamento por exames de imagem tem importância capital na opção pela continuidade ou não do tratamento conservador. É permitido concluir que o tratamento cirúrgico invasivo
não deve ser a primeira opção terapêutica quando o diagnóstico de hematoma peridural é feito
lastreado em observação clínica e neurológica adequada e com o suporte radiológico conveniente.
Resultados bastante animadores com regressão total do quadro neurológico e, sem seqüelas,
tem sido obtidos com terapêutica corticosteróide. Os autores já utilizaram com excelente resultado
o seguinte esquema terapêutico: metilprednisolona em infusão venosa contínua na dose de 5,3
mg.kg-1 na 1ª hora, seguido de 1,4 mg.kg-1.h-1 nas 23 horas seguintes16.
Deve-se discutir a possibilidade do tratamento conservador em circunstâncias específicas,
tendo em vista a escassez de relatos na literatura anestesiológica internacional em relação a tratamento não-cirúrgico para a ocorrência de hematoma peridural.
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