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INTRODUÇÃO
O espasmo hemifacial (EHF) é
caracterizado por movimentos
espasmódicos
contínuos
ou
intermitentes no território de
inervação
do
nervo
facial,
Fig 3. Nervo facial
Fig 2. Visualização
geralmente visíveis em torno do
preservado
após
do cisto aracnoide.
olho e boca. O EHF tem múltiplas
fenestração.
causas,
sendo
a
principal:
DISCUSSÃO
compressão do nervo facial por
A incidência da EHF em menores de
alças vasculares anômalas da
18 anos é de 1,3%. Não havia ainda
artéria cerebelar ântero-inferior e
relato de cisto aracnoide no APC
vertebrais. O cisto aracnoideo no
como
causa de EHF em crianças.
ângulo ponto-cerebelar (APC) é
Provavelmente
houve
irritação
uma causa muito rara de EHF,
crônica pelo contato do cisto
especialmente em crianças.
aracnoide
na
emergência
do
DESCRIÇÃO DO CASO
Paciente de seis anos, sexo complexo nervoso do VII e VIII par no
feminino. Início dos sintomas aos 18 APC desde o nascimento, que se
meses de idade, com EHF ao redor manifestou como distúrbio do
do olho e boca do lado direito. A movimento.
criança chegou ao nosso serviço aos
CONCLUSÃO
seis anos, apresentando EHF com
A manifestação clínica do cisto com
frequência de 2-3 crises por dia e
EHF é rara, em especial na
remissões de 3-4 semanas. No
população pediátrica, e deve ser
exame de imagem, constatou-se
considerada no momento das
cisto aracnoide no APC, na
hipóteses diagnósticas de pacientes
emergência do complexo nervoso
que apresentem esse quadro
VII e VIII. Como tratamento, optouclínico.
se por drenagem cirúrgica do cisto.
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Fig 1. Ressonância Magnética em T1 (A) e T2 (B)
corte axial. Cisto aracnoide hipointenso em T1
(A) e hiperintenso em T2 (B) no APC direito.
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