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Introdução	
O	cisto	neuroentérico	é	definido	como	uma	lesão	rara	do	
n e u r o e i x o ,	 p r o v en i e n t e	 d e	 a n oma l i a s	 d o	
desenvolvimento	 e	 composta	 por	 tecido	 endodérmico	
heterotópico.	Sua	 fisiopatologia	mais	aceita	diz	 respeito	
à	 terceira	 semana	da	embriogênese	humana,	em	que	o	
canal	 neuroentérico	 une	 o	 saco	 vitelino	 e	 a	 cavidade	
amniótica	 ao	 atravessar	 a	 placa	 primitiva	 da	 placa	
notocordal.	A	persistência	do	canal	neurentérico,	o	que	
usualmente	tem	caráter	transitório,	impede	a	separação	
adequada	 do	 endoderma	 e	 da	 notocorda,	 ocorrendo	 a	
persistência	 de	 resíduos	 do	 endoderma	 no	 interior	 do	
neuroectoderma1,2,3,4,5.	 Essa	 alteração	 embrionária	 se	
manifesta	 por	 meio	 de	 anormalidades	 congênitas	 da	
coluna	 vertebral	 definidas	 pela	 presença	 de	 epitélio	
secretor	de	muco	remanescente	do	trato	gastrintestinal.	
Tais	 lesões	 –	 inicialmente,	 descritas	 como	 cistos	
teratomatosos	por	Kubie	e	Fulton	 (1928)	e,	após,	 como	
intestinomas	por	Puusepp	 (1934)	–	 foram	denominadas	
de	 cistos	 neuroentéricos	 por	 Holcomb	 e	 Matson	 em	
1954ª6,7,8.	 Os	 cistos	 neuroentéricos	 se	 responsabilizam	
por	 cerca	 de	 0.7-1.3%	 de	 todos	 os	 tumores	 de	medula	
espinhal9,	 podendo	 ser	 uma	 lesão	 isolada	 ou	
malformações	 complexas	 associadas	 com	 lesões	
abdominais,	torácicas,	vertebrais	e	cutâneas	em	cerca	de	
50%	dos	casos10.	Tais	cistos	tendem	a	ser	encontrados	na	
coluna	 cervicotorácica	 com	 raros	 casos	 presentes	 no	
sistema	 nervoso	 central,	 sendo	 que	 por	 volta	 de	 95%	
deles	se	localizam	em	região	justamedular,	ao	passo	que	
os	5%	restantes	são	de	topografia	intramedular	1,2,11.	Sua	
incidência	é	maior	em	pacientes	jovens	(média	de	idade	
de	 25,8	 anos)	 e	 com	 predomínio	 em	 indivíduos	 do	
gênero	 mascul ino	 (2:1)1,2.	 Histologicamente,	
caracterizam-se	por	uma	abundância	de	células	 caliciais	
(globet-cells)	produtoras	de	mucina	e	uma	 intermitente	
c amada	 c i l i a da	 ep i t e l i a l 12 .	 Ape sa r	 de	 s e r	
histologicamente	 benigna,	 as	 lesões	 podem	 acarretar	
déficits	 neurológicos	 importantes	 se	 o	 diagnóstico	 e	 o	
tratamento	são	postergados.	Após	ressecção	subtotal	da	
lesão,	o	prognóstico	cirúrgico	costuma	ser	favorável13.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Caso	relatado	
Paciente do sexo masculino de 8 anos de idade. Deu 
entrada na emergência hospitalar com quadro de dorsalgia  
progressiva sem irradiação nos últimos 2 dias. No exame 
neurológico apresentava hipoestesia em hemiabdome à 
direita e hiperreflexia de aquileu à direita com força 
preservada em 4 membros. Nos antecedentes, relato de 
neurocirurgia medular para fenestração de cisto 
intramedular em coluna torácica há aproximadamente 1 
ano, com resultado anatomopatológico sem achados de 
anormalidade. Internou para investigação e tratamento 
com analgesia. Durante a internação apresentou melhora 
do quadro álgico e realizou Ressonância Magnética 
(RNM) de crânio que evidenciou lesão cística 
intramedular ao nível de T7-T9 recidivada(Figura 1). 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	 1.	RNM	de	 coluna	 cervical	 e	 torácica	 ponderada	
em	T2	com	com	presença	de	cisto	intramedular	de	T7-T9.		
	
	
		

Resultado	
Foi	optado	por	nova	intervenção	neurocirurgica	medular.	
Durante	 a	 microcirurgia	 de	 fenestração	 do	 cisto	
intramedular,	 foi	 observado	 tecido	 de	 coloração	
acinzentada,	o	qual	foi	ressecado	e	enviado	para	estudo	
anatomopatológico.	 Paciente	 evoluiu	 bem	 no	 pós	
operatório	 com	 melhora	 da	 dorsalgia	 e	 mantendo	
quadro	 de	 hipoestesia em hemiabdome à direita e 
hiperreflexia de aquileu à direita. No exame 
anatomopatológico (Figura 2) o laudo foi: “Lesão cística 
com revestimento epitelial, sugestivo de cisto 
Neuroentérico”. Paciente está em seguimento de 2 anos 
sem recidiva da lesão. 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
Figura	 2.	 Lâmina	 de	 estudo	 anatomopatológico	 com	
presença	de	revestimento	epitelial.	
	
Método	
	
O	 relato	 de	 caso	 deste	 trabalho	 foi	 feito	 por	 meio	 de	
entrevista	 com	paciente	 e	 exames	 realizados	 durante	o	
seu	tratamento:	RNM	de	coluna	cervical	e	torácica,	bem	
como	 por	 estudo	 anatomopatológico.	 Foi	 realizada	
revisão	 da	 literatura	 médica	 por	 pesquisa	 em	 artigos	
científicos	publicados	em	periódicos	relacionados	a	área	
neurocirúrgica.	
	
Conclusão	
O	Cisto	neuroentérico	é	um	dos	diagnósticos	diferenciais	
de	 lesões	 císticas	 intramedulares,	 podendo	 ter	 diversas	
apresentações	 clínicas,	 variando	 em	 relação	 ao	 seu	
volume	e	localização.	
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