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Introdução	
	
	
Diferentemente	 dos	 higromas	 supratentoriais,	 que	 são	
r e l a t i v amen t e	 c omun s	 p ó s	 t r a uma t i smo s	
cranioencefálicos,	 os	 higromas	 em	 fossa	 posterior	 são	
raros	 e	 muitas	 vezes	 têm	 diferentes	 apresentações.	 A	
patogênese	 desse	 tipo	 de	 higroma,	 ainda,	 não	 é	 clara.	
Uma	 das	 hipóteses	 é	 que	 haja	 um	 sistema	 de	 válvula	
após	lesão	que	envolva	a	dura-máter	e	a	aracnóide	¹.		
Nos	 poucos	 relatos	 presentes	 na	 literatura	médica	 com	
higromas	 na	 fossa	 posterior,	 há	 uma	 grande	 incidência	
de	 fratura	 occiptal.	 Por	 serem	 limitados,	 não	 há	 um	
algoritmo	claro	com	indicação	de	como	e	quando	realizar	
um	 tratamento	 neurocirúrgico.	 É	 importante	 manter	 o	
acompanhamento	desse	paciente	de	perto	pelo	risco	de	
rápida	deteriorização	neurológica².		
Há	 relatos	 na	 literatura	 com	 associação	 a	 hidrocefalia	
nestes	pacientes,	variando	o	surgimento	em	torno	de	7	a	
14	 dias	 após	 traumatismo.	 Os	 sintomas	 mais	 comuns	
presentes	 são	 cefaléia	 e	 vômito,	 podendo	 também	
apresentar		irritabilidade	e	letargia³.	
Durante	 a	 revisão	 da	 literatura	 não	 encontramos	
associação	deste	tipo	de	higroma	em	fossa	posterior	com	
higroma	supratentorial	unilateral.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	 1.	 Ressonància	 magnética	 (RNM)	 de	 crânio.	 Sequências	 em	 T2	 com	
presença	de	higroma	em	fossa	posterior.	À	esquerda,	higroma	de	fossa	posterior	
em	 um	 corte	 coronal.	 No	 centro,	 presença	 de	 higroma	 de	 fossa	 posterior	 em	
corte	 axial	 e	 à	 direita,	 presença	 de	 higroma	 laminar	 supratentorial	 ho	
hemisfério	esquerdo.	
	
	

Caso	relatado	
	
	
Paciente	 masculino	 de	 8	 anos	 e	 sem	 comorbidades.	
Histórico	 de	 queda	 da	 própria	 altura	 com	 trauma	 em	
região	 occiptal,	 sem	 perda	 de	 consciência	 ou	 crise	
convulsiva,	 há	 aproximadamente	 30	 dias.	 Veio	 à	
emergência	 com	 quadro	 de	 cefaléia	 fronto-occipital	 de	
forte	intensidade,	com	duração	de	aproximadamente	15	
minutos	 e	 melhora	 após	 uso	 de	 analgesia	 comum.	
Paciente	realizou	tomografia	computadorizada	de	crânio	
(TAC)	 com	 achado	 de	 higroma	 em	 fossa	 posterior	
bilateral,	 higroma	 laminar	 unilateral	 à	 esquerda	 e	
ausência	de	sinais	de	fratura,	internou	para	investigação	
e	 monitorização	 neurológica.	 Realizou	 ressonância	 de	
crânio	 (figura	1)	 com	mesmo	achado	da	TAC	de	 crânio.	
Exame	 de	 fundo	 de	 olho	 e	 exame	 neurológico	 sem	
alterações.	 Manteve	 quadro	 álgico	 com	 em	 média	 4	
crises	de	cefaléia	de	forte	intensidade	de	duração	de	15	
minutos	 com	 resolução	 parcial	 após	 analgesia	 e	 sem	
associação	com	mudança	de	decúbito	ou	esforço	 físico.	
Após	 manter	 refratariedade	 com	 o	 tratamento	
conservador	por	5	dias,	optou-se	em	realizar	tratamento	
neurocirúrgico.	
	
	
Resultado	
	
	
Realizada	 incisão	 paramediana	 subocciptal	 esquerda,	
trepanação,	 durotomia,	 abertura	 da	 aracnóide	 e	 em	
seguida,	 drenagem	 de	 líquor	 de	 característica	
hipertensiva.	 Após	 drenagem,	 realizada	 síntese	 por	
planos.	 	 Desde	 o	 pós	 operatório	 imediato,	 o	 paciente	
apresentou	melhora	álgica,	sem	novas	crises	de	cefaleia.	
TAC	 de	 crânio	 (figura	 2)	 após	 30	 dias	 com	 diminuição	
importante	do	higroma	em	fossa	posterior	e	ausência	de	
higroma	 supratentorial.	 No	 seguimento	 de	 1	 ano	 do	
paciente	não	há	relatos	de	novas	crises	álgicas	ou	novos	
sintomas.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	2.	TAC	de	crânio	30	dias	após	procedimento	de	drenagem.	À	esquerda,	
local	 de	 trapanação	 (seta).	 No	 centro,	 diminhuição	 do	 higroma	 de	 fossa	
posterior	 e	 à	 direita,	 resolução	 do	 higroma	 laminar	 hemisférico	 unilateral	 a	
esquerda.	

	
	
Método	
	
	
O	 relato	 de	 caso	 deste	 trabalho	 foi	 feito	 por	 meio	 de	
entrevista	 com	paciente	 e	 exames	 realizados	 durante	o	
seu	 tratamento.	 Foi	 realizada	 revisão	 da	 literatura	
médica	 através	 de	 pesquisa	 em	 artigos	 científicos	
publicados	 em	 periódicos	 relacionados	 a	 área	
neurocirúrgica.	
	
	
Conclusão	
	
	
A	 presença	 de	 higroma	 em	 fossa	 posterior	 associada	 à	
clínica	 álgica	 deve	 ser	 valorizada.	 A	 intervenção	
neurocirúrgica	 por	 meio	 de	 técnica	 com	 trepanação	
única	seguida	de	drenagem,	neste	caso,	mostrou-se	uma	
opção	 terapêutica	 eficaz	 e	 resolutiva.	 O	 achado	
transoperatório	 da	 necessidade	 de	 abertura	 da	
aracnóide,	 para	 drenagem	 do	 líquor,	 fala	 em	 favor	 da	
teoria	 de	 um	 sistema	 válvar	 que	 possa	 causar	 tal	
patologia.	
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