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Introdução/Objetivos: 
As metástases intramedulares (MIM) são raras e não comumente apresentam-se como a 
manifestação inicial de malignidade. 
 
 
 
Materiais e Métodos: 
EST, 73 anos, feminina, com queixa de parestesias dolorosas e perda de força em MSIS há 10 
dias, evoluindo com retenção urinária. Paciente tabagista pesada. Ao exame físico, 
apresentava paraparesia com nível sensitivo em T8 e arreflexia de membros inferiores. A RNM 
de coluna torácica evidenciou lesão intramedular ao nível de T6. Raio-X e CT de Tórax 
evidenciaram lesão tumoral em hemitórax direito. Submetida à ressecção da lesão medular, 
anátomo-patológico evidenciou neoplasia metastática de pequenas células redondas. No 
momento fora de possibilidade terapêutica. 
 
 
 
Resultados: 
As MIM são raras, com cerca de 200 casos publicados na literatura. Representam 3,4% das 
lesões metastáticas sintomáticas da coluna e afetam clinicamente 0,1-0,4% dos pacientes com 
câncer. As lesões primárias mais freqüentes são tumor de pequenas células do pulmão, 
melanoma e linfoma. O nível da lesão mais prevalente é a medula cervical (42%), seguida por 
lombar (32%) e torácica (26%), sendo múltiplas em 33% dos casos.  
A sintomatologia é de mielopatia de rápida progressão, dependente do nível da lesão na 
medula espinhal e variável, sendo a fraqueza muscular o sinal mais freqüente.  
A RNM é o exame de escolha para o diagnóstico. Deve ser realizada em todos níveis da 
medula espinhal. A reversão ou estabilização dos sinais neurológicos depende do diagnóstico 
precoce. 
No tratamento usa-se corticóides, radioterapia e quimioterapia. A cirurgia é realizada em casos 
selecionados, ganhando importância pelos recentes trabalhos que demonstram aumento da 
sobrevida. Mesmo assim, 80% dos pacientes morrem menos de 3 meses após o diagnóstico. 
 
 
Conclusões: 
Mesmo raras, é importante ter o diagnóstico sempre em mente, especialmente em pacientes 
com malignidade conhecida que desenvolvem déficit neurológico, pois pode haver importante 
piora da qualidade de vida nestes pacientes, frente à perda funcional e dor que podem 
apresentar. 
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