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Introdução/Objetivos: 
hematoma epidural espinhal é definido como espontâneo quando não há história de cirurgia 
prévia, manipulação ou trauma vertebral. Alguns fatores predisponentes são relatados na 
literatura como uso de anticoagulantes, uso de antiagregantes plaquetários e malformações 
vasculares. O objetivo deste trabalho é relatar dois casos de hematoma epidural espontâneo 
em pacientes sem fatores predisponentes. 
 
 
 
Materiais e Métodos: 
são relatados dois casos de pacientes com hematoma epidural espinhal espontâneo. 
 
 
 
Resultados: 
CASO 1: masculino, 48 anos, iniciou com dor cervical súbita noturna após ir ao banheiro. 
Evoluiu com paresia dos membros superiores nas próximas 12 horas. Previamente hígido, sem 
história de trauma, sem uso de anticoagulantes ou outras medicações. Ressonância Magnética 
que evidenciou coleção líquida epidural posterior esquerda em topografia de C4-C6 com 
deslocamento anterior da medula espinhal. Realizada laminectomia parcial C4-C6 após 48 
horas do início o quadro clínico, sendo evidenciado e drenado um hematoma epidural. No 
trans-operatório não se observaram malformações vaculares na região cervical abordada. 
Houve alívio completo dos sintomas no pós-operatório. 
CASO 2: masculino, 76 anos, com história de dor no membro inferior direito de 4 meses de 
evolução. História prévia de AVC isquêmico há 14 anos e HAS. Vinha em uso de metildopa, 
hidroclorotiazida e enalapril. Ao exame físico apresentava paresia do quadríceps grau IV e 
paresia do tibial anterior grau III, hipoestesia no dermátomo de L5, reflexos normais e laségue a 
20° à direita. Ressonância magnética evidenciou lesão expansiva na topografia de L4-L5 com 
compressão do saco dural. Foi submetido à ressecção da lesão com histopatologia indicando 
hematoma. 
 
 
Conclusões: 
hematoma epidural espinhal espontâneo é uma entidade clínica rara com incidência de 
aproximadamente 1 caso por 1,000,000 habitantes/ano. A maioria dos casos relatados na 
literatura apresentam fatores predisponentes associados. A drenagem cirúrgica do hematoma é 
o tratamento de escolha. Tratamento conservador é relatado em alguns casos nos quais o 
paciente apresenta melhora progressiva dos sintomas neurológicos. 
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