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Sinopse
Os autores relatam o caso clínico de uma criança do sexo
masculino, 8 anos, iniciado com diplopia e cefaléia frontoorbitária esquerda há 4 meses. À admissão, o exame neurológico era normal. Submetido à ressonância magnética (RM)
de crânio, evidenciou-se a presença de lesão expansiva na
região do seio cavernoso e fossa média esquerda, sugerindo
neurinoma do trigêmeo. Realizada a craniotomia fronto-temporal esquerda, com exérese parcial da lesão, o anatomopatológico foi compatível com o diagnóstico de cisto ósseo
aneurismático intracraniano. A raridade dessa lesão intracraniana nos fez revisar a literatura e relatar este caso.
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Abstract
Aneurysmal bone cyst of the middle fossa: report of case
A case of an intracranial aneurysmal bone cyst is reported in
a eight-years-old child with a four months’ history of double vision
and fronto-orbital headache. Neurological examination was
normal. Computed tomography and magnetic resonance imaging
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showed a space-occupying lesion of the middle fossa, resembling
a trigeminal neurinoma. After partial surgical ressection,
pathological examination disclosed an aneurysmal bone cyst.
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Introdução
O cisto ósseo aneurismático (COA) foi descrito pela
primeira vez na literatura por Jaffe e Lichtenstein (1942)7 e
depois por Lichtenstein (1950)8, que relataram dois casos.
O COA é uma lesão óssea benigna que pode acometer
qualquer parte do esqueleto, sendo mais comum seu achado
nos ossos longos e bastante rara nos ossos cranianos. Mais
escassos, ainda, são os relatos de casos de COA na literatura
nacional2,3,11, fato que fez os autores descreverem esse caso.

Relato de caso
Paciente RVF, 8 anos, masculino, branco, apresentou
queixa de cefaléia e diplopia há quatro meses. O exame
neurológico não evidenciou anormalidades. A radiografia
simples de crânio e de seios da face foi normal. A tomografia computadorizada (TC) de crânio evidenciou lesão
expansiva na região do seio cavernoso e fossa média es-
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querda, medindo, aproximadamente, 2 cm de diâmetro (Figura
1). A ressonância magnética (RM) de crânio, realizada uma
semana após a TC, evidenciou formação expansiva extraaxial na região do seio cavernoso e fossa média esquerda, de
formato ovalado e limites bem definidos, medindo 3,2 cm x
2,2 cm nos maiores eixos. Mostrou, ainda, o interior da lesão
com hipersinal sugerindo componente hemorrágico e que se
relacionava, medialmente, com o gânglio de Gasser.
Encontrava-se em íntimo contato com a carótida interna
esquerda intracavernosa e determinava compressão do V
nervo craniano e lobo temporal adjacentes (Figura 2).

Submetido à craniotomia fronto-temporal esquerda, após
dissecção do vale silviano e deslocamento lateral do lobo
temporal, observou-se elevação da dura-máter da fossa
média, estendendo-se à porção lateral do seio cavernoso. A
dura-máter apresentava-se íntegra, sendo incisada longitudinalmente, observando-se massa tumoral avermelhada,
multilobulada, elevando as fibras do gânglio de Gasser,
preservando sua bainha. Realizada a ressecção macroscópica
parcial da lesão, permanecendo íntegros o gânglio de Gasser
e seus ramos.
O exame histopatológico revelou septos fibrosos e
aglomerados de osteoclastos em áreas de hemorragia,
compatível com o diagnóstico de COA (Figura 3).
Recebeu alta hospitalar no quinto dia de pós operatório,
assintomático e sem déficits neurológicos; devido à localização
da lesão não ter permitido ressecção total, optou-se por
realização de radiocirurgia estereotática complementar.

Discussão

FIGURA 1
Tomografia computadorizada de crânio (corte axial): lesão
expansiva na região do seio cavernoso, captante do meio de
contraste iodado e erodindo o ápice da pirâmide petrosa esquerda.

Na literatura nacional, só foram encontrados três relatos
de COA, sendo um na coluna vertebral e dois intracranianos.
Chemale e col. (1989)3 relataram um caso de COA
orbitário, acometendo paciente de 22 anos, com quadro de
cefaléia, proptose, paresia do nervo oculomotor. Borges e
Guerreiro (1986)2 também publicaram um caso de COA
orbitário.
Yee e col. (1977)17 relataram um COA acometendo um
paciente de 10 anos, que comprimia o nervo óptico e envolvia a parede do esfenóide e seio etmoidal. Powell e Glaser
(1975)12 publicaram um caso de COA da fossa média e
órbita esquerda em um paciente de 16 anos.

FIGURA 2
Ressonância magnética do crânio (cortes axial e coronal): lesão expansiva na região do seio cavernoso
esquerdo, estendendo-se para o ápice da pirâmide petrosa, com aspecto heterogêneo e bem delimitado, preservando
os contornos da artéria carótida interna.
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FIGURA 3
Exame anatomopatológico (microfotografia): presença de septos
fibrosos com aglomerado de osteoclastos e sinais de hemorragia
compatível com cisto ósseo aneurismático. HE 100X.

O COA é considerado uma lesão não-neoplásica, podendo apresentar recidiva após a cirurgia. Estudos sobre
sua etiopatogenia são, até então, inconclusivos. Há três
hipóteses, a primeira defende reação local a uma agressor;
a segunda sugere ser doença secundária à lesão óssea
preexistente e a terceira conclui ser um distúrbio vascular
ósseo. Thompsom (1954)16 , em estudo de 28 doentes,
relatou que 71% das lesões estavam associadas a trauma.
Biesecker e col. (1970)1 demonstraram associação de COA
com lesão óssea em 32% de 66 pacientes.
O quadro clínico do COA intracraniano inclui cefaléia,
diplopia, proptose, ptose palpebral e diminuição gradativa
da visão. Os sintomas surgem ou aumentam pela expansão
aguda da lesão cística. A radiografia simples de crânio
geralmente é normal, podendo evidenciar lesões ósseas. A
TC fornece pouca informação diagnóstica, no entanto, a
detecção de níveis de fluidos (sanguíneo, seroso ou serosanguinolento) na lesão é um achado bastante sugestivo,
salientando que tais níveis de fluido podem também aparecer
em outras lesões, como tumor de células gigantes, cisto
ósseo simples e condroblastoma. Sendo assim, a TC é mais
útil no delineamento do tamanho e localização dos componentes intra e extra-ósseos. Da mesma forma, a RM é
útil na definição da extensão da lesão. A imagem típica é de
lesão expansiva, septada e lobulada, criando cavidades
císticas, nos quais os níveis fluidos também são identificados e cujas paredes finas e bem definidas apresentam
hipossinal e projeções semelhantes a divertículos. Geralmente, a intensidade do sinal aumenta em T213.
O diagnóstico diferencial do COA é feito com: 1) sarcoma
osteogênico caracteriza-se como uma massa de crescimento
rápido, dolorosa na metade dos pacientes, com metástases

pulmonares freqüentes e ao exame histopatológico, anaplasia
e mitoses 6; 2) osteoblastoma predomina na coluna cervical
como uma lesão lítica com calcificação óssea e expansão da
cortical, freqüentemente associado com uma grande massa
paravertebral e dor como o principal sintoma9; 3) displasia
fibrosa em 80% dos pacientes é monostótica, predominando
nos ossos esfenóide, frontal, etmóide e maxilar; manifestandose por crescimento localizado, proptose, perda visual, cefaléia
e alterações de nervos cranianos, e, histopatologicamente,
apresenta espessamento ósseo com fibroblastos arranjados
em forma de espiral, colágeno, trabéculas ósseas e ilhas de
cartilagem6; 4) granuloma eosinofílico é uma forma de histiocitose de células de Langerhans ocorrendo como lesão
óssea benigna e única, sendo o crânio freqüentemente acometido. Os pacientes podem apresentar primariamente diabetes
insipidus, sendo o aspecto tomográfico típico um espessamento da haste hipofisária15; 5) hemangioma acomete mais
freqüentemente os ossos frontal e parietal, causando espessamento das tábuas ósseas interna e externa do crânio com
conseqüente cefaléia. Geralmente são unifocais e radiologicamente apresentam pontes ósseas permeadas por proliferação tecidual6.
As modalidades de tratamento incluem cirurgia, radioterapia e crioterapia. A exérese cirúrgica com curetagem
do cisto é a modalidade de primeira escolha, estando
indicadas como complementação pós-cirúrgica crioterapia
e radioterapia. Biesecker e col. (1970)1, utilizando a crioterapia pós-cirurgia, observaram um nível baixo de recidiva;
também utilizaram radioterapia em recidivas após a cirurgia,
observando que não houve recidivas posteriores. Clough e
Price (1973) 4 usaram radioterapia em pacientes com lesões
inacessíveis ou naqueles com risco cirúrgico maior, quando
comparado com a degeneração sarcomatosa, que pode
ocorrer após a irradiação, como descrito por Dahlin (1967)5
e Sabanas e col. (1956)14. Nobler e col. (1968)10 estudaram
33 pacientes com COA em diversos locais do esqueleto e
em 26 pacientes foi realizado tratamento cirúrgico, com
índice de recidiva de 32%. A radioterapia foi indicada como
tratamento inicial em sete pacientes e, após recidiva, em
quatro. As recidivas ocorrem, geralmente, 12 meses após
o tratamento inicial.
No presente caso, devido à localização da lesão
não ter permitido ressecção total, optou-se por radiocirurgia
estereotática complementar.

Conclusão
Apesar de raro, o cisto ósseo aneurismático entra no
diagnóstico diferencial das lesões expansivas da base do
crânio, dentre estas os hemangiomas, os osteoblastomas,
a displasia fibrosa e o granuloma eosinofílico. A ressecção
total, muitas vezes, não é possível devido à sua relação
com estruturas do seio cavernoso, complementando-se a

SOUSA HL, PEREIRA HSG, BATISTA AL, MADUREIRA JFG, LANA JM, SILVA HX – Cisto ósseo aneurismático
da fossa média: relato de um caso e revisão da literatura

J Bras Neurocirurg 11 (1): 33-36, 2000

36
cirurgia com radioterapia convencional ou radiocirurgia
estereotática.

Referências bibliográficas
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

BIESECKER JL, MARCOVE RL, MILKE V: Aneurysmal bone
cyst: a clinic pathologic study of 66 cases. Cancer , 26: 615-25,
1970.
BORGES G, GUERREIRO M: Cisto ósseo orbitário: relato de
um caso. Arq Neuropsiquiatr, 44: 293-5, 1986.
CHEMALE IM, TORRES L, SCHIMDT F, AZEVEDO MB:
Cisto ósseo aneurismático orbitário: relato de um caso. J Bras
Neurocirurg, 1: 23-26, 1989.
CLOUGH JH, PRICE CH: Aneurysmal bone cyst: pathogenesis
and long term treatment. Clin Orthop, 97: 52-63, 1973.
DAHLIN D: Bone tumors. General aspects and data on 3.987
cases. Springfield. Charles C Thomas, 1967, 2nd ed.
DORAN SE, GEBARSKI SS, HOFF JT: Tumors of the skull.
In: Youmans Jr: Neurological Surgery 4th ed. Philadelphia,
Saunders, Vol. 4. Cap. 138, 2998-3023, 1996.
JAFFE HL, LICHTENSTEIN L: Solitary unicameral bone cyst
with emphasis on roentgen picture, the pathological appearance
and pathogenesis. Arch Surg, 44: 1004-25, 1942.
LICHTENSTEIN L: Aneurysmal bone cyst: pathological entity
commonly mistaken for giant-cell tumor and ocasionaly for
hemangioma and osteogenic sarcoma.Cancer, 3: 279-84, 1950.
MENEZES AH, TRAYNELIS VC: Tumors of the craniovertebral
junction. In: Youmans Jr: Neurological Sur gery, 4 th ed.
Philadelphia, Saunders, Vol. 4. Cap.140, 3041-3072, 1996.

10. NOBLER MP, HIGINBOTHAM NL, PHILLIPS RF: The cure
of aneurysmal bone cyst: irradiation superior of surgery in an
analysis of an 33 cases. Radiology, 90: 1185-92, 1968.
11. PEREIRA CV, BARRET O AS, PIVA N, RODRIGUES VF,
LEÃO JDBC, PEREIRA FA: Cisto ósseo aneurismático de coluna
dorsal: relato de caso. J Bras Neurocirurg, 4: 74-77, 1993.
12. POWELL JO, GLASER JS: Aneurysmal bone cyst of the orbit.
Arch Ophtalmol, 93: 340-2, 1975.
13. RESNICK D, KYRIAKOS M, GREENWAY GD: Tumors and
tumor-like lesions of bone: imaging and pathology of specific
lesions. In: RESNICK D: Diagnosis of bone and joint disorders.
3rd ed, Philadelphia, Pennsylvania, WB Saunders Company. Vol.
6. Cap. 83, 3628-938, 1995.
14. SABANAS AO, DAHLIN DC, CHIDS DS, IVINS JC: Post
radiation sarcoma of bone. Cancer, 9: 528-42, 1956.
15. TAVERAS JM: Intracranial neoplasms. In: Neuroradiology, 3rd
ed. Baltimore, Maryland, Williams & Wilkins. Cap.11, 571722, 1996.
16. THOMPSON PC: Subperiostal giant-cell tumor: ossifying
subperiostal hematoma- aneurysm bone cyst. J Bone Joint
Surg, 36: 281-91, 1954.
17. YEE RD, COAGAN DG, THORP TR, SCULT L: Optic nerve
compression due to aneurismal bone cyst. Arch Ophtalmol,
95: 2176-9, 1977.
Endereço para correspondência:
Heider Lopes de Souza
Av. Rodrigues Alves, 875, Tirol
CEP 59020-100 – Natal, RN
E-mail: flaviomm@digi.com.br

SOUSA HL, PEREIRA HSG, BATISTA AL, MADUREIRA JFG, LANA JM, SILVA HX – Cisto ósseo aneurismático
da fossa média: relato de um caso e revisão da literatura

J Bras Neurocirurg 11(1): 33-36, 2000

