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O cisto veloso eruptivo foi primeiramente des-
crito em 1977 por Esterly, Fretzin e Pinkus.1,2 

Jamieson, Dubreuihl, Auche e Bosellini relataram casos 
de múltiplas lesões císticas que foram posteriormente 
denominadas esteatocistoma múltiplo por Pringle.3 Ca-
racterizam-se pelo aparecimento de cistos principalmente 
no tórax anterior, assintomáticos.2,4 São doenças raras, com 
herança autossômica dominante, início geralmente na ado-
lescência.4-6 Apresentam várias semelhanças clínicas como 
idade de aparecimento, localização, distribuição, aparência 
das lesões e modo de herança, porém possuem características 
histopatológicas distintas, o que permite diferenciá-las.3,4-7 
Inicialmente acreditava-se serem entidades de etiologia 
diferentes.8 Casos recentemente descritos sugerem uma 
associação etiológica.3,8,9

RelatO de casO

Paciente de 47 anos com história de múltiplas lesões, 
indolores, iniciadas na adolescência, com aumento progressivo 
em número e tamanho. Ao exame apresentava nódulos de 0,3 
cm a 1 cm de diâmetro, distribuídos na face, couro cabeludo, 
pescoço (Figura 1), tórax, axilas (Figura 2) e região inguinal 
bilateral. As lesões eram firmes, não aderentes, recobertas 
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Figura 1. Lesões císticas, normocrômicas na região cervical 
à direita.

por pele normal. No abdome encontramos várias pápulas 
menores levemente hipercrômicas de 2 a 5 mm que não 
incomodavam a paciente (Figura 3). Não apresentava casos 
semelhantes na família. 

O anatomopatológico da lesão maior, localizada na 
região cervical (Figura 1), evidenciou formação cística de 
contornos ondulados revestida por epitélio escamoso, exi-
bindo característica faixa interna fortemente eosinofílica, 
além de glândula sebácea incorporada ao revestimento do 
cisto, compatível com esteatocistoma (Figuras 4 e 5). A lesão 
abdominal (Figura 3) também foi biopsiada, mostrando 
formação cística revestida por epitélio escamoso aplanado, 
contendo grande quantidade de pêlos “vellus”, compatível 
com cisto veloso (Figuras 6 e 7).

Figura 2. Lesões císticas, normocrômicas na axila direita.
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discussãO

O esteatocistoma ocorre como lesão única ou múltipla.2 
O tamanho pode variar de milímetros a poucos centíme-
tros, tem característica cística e pode drenar secreção oleosa 
quando puncionado.2 São mais comuns no tronco, axilas e 
região inguinal, podendo acometer a face.2 São persistentes, 
geralmente assintomáticos a não ser pelo prejuízo estético.2 
Histologicamente consistem em um cisto formado por fina 
parede de epitélio escamoso estratificado cuja cavidade se en-
contra vazia na maioria das vezes ou pode conter pêlos velos.6,10 
Caracteristicamente há fina cutícula eosinofílica, homogênea, 
que se localiza irregularmente no interior do lúmen. Ductos 
sebáceos aparecem adjacentes à parede do cisto.2,6

O cisto veloso eruptivo caracteriza-se pelo apareci-
mento de múltiplas pápulas com início na adolescência ou 

Figura 3. Pequenos cistos hipercrômicos no abdome.

Figura 4. Fotomicrografia de glândula sebácea incorporada 
à parede do cisto. Hematoxilina-eosina, 40 x.

Figura 5. Maior detalhe da fotomicrografia anterior. Hemato-
xilina-eosina, 200 x.

Figura 6. Visão panorâmica em fotomicrografia mostrando o 
cisto localizado na derme. Hematoxilina-eosina, 40 x.

Figura 7. Detalhe do revestimento escamoso, com hastes de 
pêlos vellus logo abaixo. Hematoxilina-eosina, 400 x.
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idade adulta.6,8 Ocasionalmente pode surgir na infância ou 
já ao nascimento.5 A distribuição é igual entre os sexos.1,8 
As lesões aparecem mais comumente no tronco, são nu-
merosas, da cor da pele ou discretamente pigmentadas.2 
A histopatologia evidencia pequeno cisto formado por 
várias camadas de células escamosas com uma cavidade 
constituída por queratina e pêlo do tipo vellus.2

Recentemente têm sido descritos pacientes que 
apresentam os dois tipos de cistos e casos em que um 
mesmo cisto apresenta características histopatológicas 
tanto do esteatocistoma múltiplo como do cisto velo-
so.3-6,10,11 Alguns casos de cisto veloso evidenciavam 
glândulas sebáceas adjacentes à sua parede.4,5,10 Estes vêm 
sendo chamados de cistos híbridos.4-6,10 Portanto, as duas  
doenças poderiam representar espectros diferentes de uma 
mesma entidade.5,6,8,9

A relação entre esteatocistoma múltiplo e cisto ve-
loso eruptivo pode ser explicada pela estrutura da qual se 
originam.3,5,6 O cisto veloso pode ser originado da porção 
infundibular ou do istmo do folículo piloso.3 O estea-
tocistoma se originaria do ducto sebáceo.3,5,6 O nível do 
ducto pilossebáceo de onde a lesão se formaria explicaria 
os diferentes tipos histológicos.3,5,6

Relatamos um caso de paciente que apresentava lesões 
com diagnóstico histológico de ambos os cistos: esteatocisto-
ma e cisto veloso. É possível que essas duas condições sejam 
espectro de uma mesma doença, representando uma anomalia 
no desenvolvimento de diferentes partes do folículo piloso.
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RefeRências

ResuMO didáticO 

•	 O	esteatocistoma	múltiplo	e	o	cisto	veloso	eruptivo	apresentam-se	como	cistos	torácicos	múltiplos,	assintomáticos.

•	 Possuem	características	histopatológicas	distintas.

•	 Provável	associação	etiológica.

•	 Um	mesmo	cisto	pode	apresentar	características	histológicas	de	ambas	as	doenças.

•	 As	duas	doenças	poderiam	representar	espectros	diferentes	de	uma	mesma	entidade.


