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Introdução: A porencefalia é uma rara doença

congênita do sistema nervoso central, caracterizada

pela presença de cavidades no parênquima cerebral,

preenchidas por líquor1,2.

Objetivo: Relatar o caso de um paciente com

diagnóstico tardio de Porencefalia Encefaloclástica, a

partir de sintomas psicóticos.

Relato de caso: Paciente masculino, 41 anos, com

alucinações auditivas complexas (vozes de comando)

iniciadas há 3 dias, sem episódios prévios ou evento

estressor agudo. Apresentou epilepsia do tipo

complexa até os 25 anos, além de atrofia muscular em

hemicorpo direito, associada a retardo mental

moderado. Ausência de anormalidades durante o

periparto. Sem alteração laboratorial. Tomografia de

encéfalo sugeriu Esquizencefalia de lábio aberto

(figura 1a), com Ressonância Magnética (RM) de

crânio, que confirmou Porencefalia Encefaloclástica

bilateral (figura 1b). Seguiu em acompanhamento

multidisciplinar.
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Discussão: Os cistos porencefálicos são divididos

em: Porencefalia tipo I, porencefalia

encefaloclástica, que ocorre no terceiro trimestre

gestacional, e a cavidade resultante é preenchida

por líquor³; Porencefalia tipo II, esquizencefalia

porencefálica, condição que ocorre no 2º trimestre

gestacional devido à defeito na migração neuronal,

como é o caso do paciente descrito3,4. As

características clínicas vão depender da extensão e

localização das alterações, compreendem distúrbios

motores, cognitivos e síndrome epiléticas, que

podem ser evidenciados no paciente em questão. A

associação com sintomas psicóticos é raríssima e

pouco descrita na literatura². A RM é o exame de

imagem padrão-ouro, e pode diferenciar da

esquizencefalia por não apresentar substância

cinzenta circundando a lesão e sim uma área de

encefalomalácia. O tratamento inclui fisioterapia,

fármacocoterapia, além de reabilitação com equipe

multidisciplinar5.

Conclusão: A porencefalia é de ocorrência rara e

deve ser incluída no diagnóstico diferencial de

afecções neurológicas, principalmente quando há

alterações psiquiátricas agudas.

Figura 1: A. Tomografia de crânio e B. Ressonância magnética

ecefálica demonstrando porencefalia encefaloclástica.
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