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Introdução: Os cistos esplênicos congênitos são raros e possuem epitélio de 
revestimento que pode produzir CA 19-9. O diagnóstico geralmente é incidental, 
em exame de imagem, não sendo necessária investigação complementar. O 
tratamento é controverso na literatura, já que alguns autores sugerem 
acompanhamento clínico, reservando a cirurgia para casos sintomáticos ou 
dúvida diagnóstica. 
Apresentamos o caso de duas pacientes assintomáticas com cisto esplênico e 
CA 19-9 sérico elevado.  
Caso 1:  Paciente de 25 anos, sexo feminino, em exame de rotina apresentou 
lesão cística suspeita para cistoadenoma mucinoso em cauda pancreática de 17 
x 15cm. Dosagem de marcador CA 19-9 sérico de 2357. Durante o intra-
operatório, identificada apenas lesão esplênica com realização de esplenectomia 
convencional com boa recuperação pós-operatória. O laudo anatomopatológico 
revelou cisto esplênico epidérmico. No acompanhamento, os exames 
demonstraram queda do CA 19-9 para níveis normais.  
Caso 2: Paciente feminina, 37 anos, assintomática, realizou ressonância de 
coluna que demonstrou cisto em região de HCE. Em colangiorressonância, 
presença de cisto esplênico uniloculado de 113 x 108 x 96mm, sem 
componentes sólidos e CA 19-9 sérico de 908. Esta paciente ainda permanece 
em acompanhamento com plano de novos exames. 
Discussão/Conclusão:  Os cistos esplênicos primários possuem revestimento 
epitelial e podem ser benignos ou neoplásicos. A produção de CA19-9 pelo 
epitélio cístico é uma condição incomum, sendo pouco descrita na literatura. O 
diagnóstico diferencial com cistoadenoma de cauda de pâncreas é de grande 
importância, por este ser uma causa de elevação de CA 19-9 nesta topografia e 
possuir potencial de malignidade.  
Dessa maneira, a conduta é controversa, reservando a cirurgia para casos 
sintomáticos, dúvida diagnóstica ou cistos volumosos. O tratamento cirúrgico é 
diverso, sendo a esplenectomia total ou parcial os mais comuns. Após a 
ressecção do cisto os níveis de CA19-9 tendem a retornar a faixa de 
normalidade, afirmando a benignidade na maioria dos casos. Nos casos em que 
o tratamento é expectante, não há um protocolo de seguimento, tornando a 
decisão por tratamento não cirúrgico um desafio. 
 


