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RELATO DE CASO

NEUROFIBROMA DE PLEXO BRAQUIAL - RELATO DE CASO1

NEUROFIBROMA OF BRACHIAL PLEXUS -  CASE REPORT1

Edmundo Luís Rodrigues PEREIRA2, Thaís Sousa MENDES3 e Erica Aranha de SOUSA4

Objetivo: relatar um caso de uma paciente de 6 anos, portadora de neurofibromatose (NF), tipo 1, com presença
de neurofibroma em plexo braquial direito. Método: descrição e análise dos dados clínico-cirúrgicos da paciente
com neurofibromatose atendida na Fundação Hospital Santa Casa de Misericórdia do Pará, em abril de 2005.
Relato de caso:  J.L.A. do sexo feminino, 6 anos, com queixa de aumento de volume e dor na região axilar
direita, referindo parestesia no membro superior, correspondente (MSD), há 1 ano e 3 meses. O exame clínico
revelou a presença de volumosa nodulação localizada na região axilar direita, com extensão em trajeto dos
nervos mediano e cubital até o 1/3 distal do MSD. Exame de ressonância magnética da região axilar comprovou
a existência de massa tumoral de características neoplásicas na região axilar D e braço D. Submetida a
tratamento microcirúrgico com ressecção completa da tumoração. Exame histopatológico confirmou o
diagnóstico de neurofibroma, sem sinais de malignidade. Considerações Finais: a possibilidade de transformação
maligna dos neurofibromas em pacientes com NF é motivo de constante preocupação. Alterações no quadro
clínico, crescimento acelerado ou surgimento de sintomatologia neural, justificam intervenção cirúrgica precoce,
e, muitas das vezes, tal conduta possibilita uma cura local do processo.

Descritores: neurofibromatose, tumores do plexo braquial, facomatoses, microcirurgia.
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3 Graduanda de Medicina da Universidade Federal do Pará - UFPA
4 Residente de Pediatria da Fundação Hospital Santa Casa de Misericórida do Pará - FSCMPA

INTRODUÇÃO
A neurofibromatose (Doença de Von

Recklinghausen) é enfermidade de transmissão
genética, fazendo parte do grupo das facomatoses
(phakos=lentilha). Estas são desordens neurológicas
hereditárias que acometem, simultaneamente, o sistema
nervoso, o tegumento e o olho. Fazem parte também
desse grupo a esclerose tuberosa (Doença de
Burneville) e a encefalopatia trigeminal (Doença de
Von Hippel-Lindau). Representam desordens graves,
cujo reconhecimento é essencial para investigar,
preventivamente, a presença das neoplasias do sistema
nervoso. 1,2,3.

De todas as facomatoses, a neurofibromatose é
a mais comum, sendo, também, a mais freqüente
desordem genética autossômica dominante que afeta o
sistema nervoso. Há duas formas distintas da doença:
tipo I (NFI) e tipo II (NFII).

Em ambas, a manifestação clínica predominante
ocorre sob a forma de disfunção do sistema nervoso
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em decorrência da presença de tumores de vias neurais,
nervos cranianos, nervos espinhais ou de nervos
periféricos.1,4.

MÉTODO
Descrição e análise de dados clínicos e

cirúrgicos de paciente de seis anos, do sexo feminino,
portadora  de  neurofibromatose  de plexo nervoso
(braquial), tratada no Hospital da Fundação Santa Casa
de Misericórdia do Pará,  em abril de 2005.

RELATO DE CASO
Paciente J.L.A.,  sexo feminino, seis anos,

procedente de Oriximiná-PA, admitida na Fundação
Hospital Santa Casa de Misericóridia do Pará, devido
aumento progressivo de volume e dor na região axilar
direita, com queixa de parestesia no membro superior
correspondente (MSD),  há um ano e três meses.
Antecedentes pessoais e familiares: parto cesáreo, mãe
com história de pré-eclâmpsia. Ao nascer, não chorou,
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apresentou cianose, manchas café c/ leite no
tegumento, ficando em observação por seis horas,
pesando 3800g. Aleitamento materno exclusivo até os
seis meses de idade. Vacinação atualizada para idade.
Desenvolvimento neuropsicomotor: andou aos 12
meses, falou aos 24 meses, apresenta dificuldade de
aprendizado sem atraso escolar. Nega antecedentes de
neurofibromatose e/ou doenças neurológicas.

Ao exame: presença de volumosa nodulação
localizada na região axilar direita, em topografia de
plexo braquial e acompanhando o trajeto dos nervos
mediano e cubital, até o 1/3 distal do MSD. Massa
dolorosa à palpação superficial, sem sinais flogísticos,
sem aderência aos planos profundos, com sinal de Tinnel
positivo. Deficiência motora parcial em território de
nervo ulnar direito (IV e V quirodáctilos). A inspeção
do tegumento revelou múltiplas manchas pigmentadas
tipo “café-com-leite” (n >6) em tórax, abdômen,
membros superiores e inferiores (Figura 4).

O Rx de tórax evidenciou aumento de partes
moles na região axilar direita (Figura 1).Realizou exame
de angioressonância dos vasos subclávios e região axilar
D, que confirmou a presença de massa tumoral em
região axilar e braço D (Figura 2), com sinais de estase
venosa em território de veia braquial. Na RNM do
crânio,  observou-se alteração de sinal na região
parahipocampal (Figura 3).

A paciente foi submetida a tratamento
microcirúrgico, em 23/04/05, com ressecção completa
da tumoração e preservação anatômica total dos
fascículos e nervos envolvidos pela massa (Figura 4).
Evolução do pós-operatório com melhora do quadro
doloroso e recuperação funcional satisfatória. No
acompanhamento ambulatorial de retorno, não
apresentou mais queixa de parestesia e houve melhora
do quadro motor em IV e V quirodáctilos. A
histopatológia confirmou a suspeita de neurofibroma,
não tendo sido encontrado sinais de malignidade.

Figura 2: Estase venosa nas fases tardias em correspondência
com braço direito, provavelmente, relacionados com trombose
venosa. Existência de massa tumoral de características neoplásicas
na região axilar D e braço D.
Fonte: HFSCMP

Figura 1: Rx de tórax em PA: aumento de volume em partes
moles na região axilar direita.  Fonte: HFSCMP

Figura 3: Hipersinal em giro parahipocampal e úncus, podendo
corresponder a edema, gliose D e E nas seqüências ponderadas
em TSE_T2 r FLAIR_T2.
Fonte: HFSCMP
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Figura 4: Manchas hiperpigmentadas (café-com-leite) em tórax e abdômen.
Fonte: HFSCMP

DISCUSSÃO
A neurofibromatose (NF) foi descrita em 1882

pelo Dr. Friedrich von Recklinghausen. Trata-se de
anomalia genética com transmissão autossômica
dominante, caracterizada por alterações simultâneas do
tegumento e dos sistemas nervosos central e periférico.

Possui duas formas distintas de apresentação:
neurofibromatose tipo 1 (NF1, ou NF periférica),
caracterizada pelo aparecimento de múltiplas manchas
café-com-leite e neurofibromas (cutâneos ou
subcutâneos), além de nódulos na íris (nódulos de
Lisch), displasia de ossos longos e tumores neurais. Os
tumores neurais podem surgir no cérebro, nervos
cranianos, medula espinhal, raízes espinhais e nervos
periféricos. A neurofibromatose tipo 2 (NF2 ou central),
é  mais rara e se caracteriza pela ocorrência de
neuromas (Schwannomas) bilaterais dos nervos
acústicos (VIII nervo craniano), além de múltiplos

tumores intracranianos (gliomas, meningiomas) e dos
nervos espinhais (neurilemomas). Há um risco
aumentado de 5 % para anaplasias e malignização dos
tumores encontrados em pacientes com
neurofibromatose 5,10.

As duas formas apresentam distinção clínica e
genética: a mutação dos gens ocorre em dois
cromossomas diferentes. O gen patológico para NF1
está localizado no braço longo do cromossoma 17 e o
gene patológico para NF2 se localiza no braço longo
do cromossoma 22. Existe alta incidência de tumores
cerebrais, em nervos cranianos e medula espinhal, com
risco aumentado para malignização.4,5.

A incidência de NF1 é de 1 para  3.000
nascimentos e se apresenta em cerca de 30 pessoas
para cada 10.000  de uma população.5 É transmitida de
forma autossômica dominante, ainda que,

Figura 5: A) Imagem pré-operatória: região axilar com aumento de volume; B)  Imagem cirúrgica com exposição de volumoso
neurofibroma ; C) Ressecção do neurofibroma  D) Peça cirúrgica (neurofibromas).
Fonte: HFSCMP
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aproximadamente, 50 por cento dos casos ocorram em
decorrência de novas mutações.4,5.

O diagnóstico é, essencialmente, clínico
(Quadro I), devido ao padrão característico de
acometimento cutâneo. Exames complementares, como
ressonância magnética, corroboram o diagnóstico. A
intervenção cirúrgica permite biópsia e histopatologia
das tumorações, confirmando ou excluindo a presença
de malignização.1-5.

QUADRO I – Critérios diagnósticos para NF1. 2

Dois ou mais dos seguintes achados clínicos devem
estar presentes:
1 - seis ou mais manchas café-com-leite com mais de 5mm no
maior diâmetro nos indivíduos pré-puberais e mais de 15 mm
após a puberdade;
2 - dois ou mais neurofibromas de qualquer tipo ou mais
neurofibroma plexiforme;
3 - hiperpigmentação axilar ou inguinal;
4 - tumor de nervo óptico;
5 - dois ou mais nódulos de Lisch;
6 - lesão óssea típica: displasia de asa do esfenóide e displasia
cortical de ossos longos com ou sem pseudo-artrose;
7- parente de primeiro grau acometido pela doença.

Não há cura sistêmica para a NF, entretanto,
busca-se controle da sintomatologia, à medida que
surgem manifestações clínicas. Com o aumento
progressivo dos neurofibromas, surgem parestesias
muito dolorosas, que geram grave desconforto para os
pacientes.Por serem tumores da bainha neural, são
passíveis de extirpação completa, com preservação
anatômica e funcional do tronco principal do nervo
periférico envolvido no processo tumoral.6

O prognóstico depende da localização, tamanho
e número dos tumores. De acordo com o exposto acima,
tumores de nervos periféricos têm prognóstico

favorável, a menos que sofram degenerações malignas.
No caso de tumores cerebrais primários e intramedulares
(gliomas), o prognóstico é reservado, pela
impossibilidade de ressecar completamente a neoplasia,
sendo, portanto, considerados incuráveis. Tumores do
nervo acústico (schwannomas) podem ser removidos,
com mínimo risco de mortalidade, apesar da alta
morbidade relacionada à função auditiva e do nervo
facial. Tumores intra-raqueanos extramedulares, que se
originam nas raízes nervosas raquídeas (neurilemomas),
juntamente com os tumores de nervos periféricos
(neurofibromas) também são, da mesma forma,
passíveis de remoção completa e cura.6,7,8.

Transformação sarcomatosa  referida na
literatura10. Normalmente, os tumores relacionados  NF
so considerados benignos, de crescimento muito lento
ao longo dos anos, e usualmente assintomáticos. A
modificação dessas características deve sempre alertar
o médico para a possibilidade de anaplasia e
transformação sarcomatosa. (fibrossarcomas).9,10.

A paciente estudada experimentou modificação
rapidamente progressiva do quadro clínico, com
surgimento de sintomas dolorosos e aumento de volume
ao longo de poucos meses, fato que justificou a pronta
intervenção cirúrgica. Houve evolução satisfatória no
pós-operatório e a  histopatologia de material colhido
no ato cirúrgico, afastou transformação maligna do
neurofibroma.9,10,11.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A NF 1 é uma doença,  cujas manifestações

clínicas características são de fácil  diagnóstico. A
possibilidade de malignização dos neurofibromas em
pacientes com NF é motivo de constante preocupação.
A modificação de forma ou volume dos tumores neurais,
freqüentemente, solicita intervenções terapêuticas
precoces,  prevenindo malignização.

SUMMARY

NEUROFIBROMA OF BRACHIAL PLEXUS - CASE REPORT

Edmundo Luís Rodrigues PEREIRA  , Thaís Sousa MENDES   e Erica Aranha de SOUSA

Neurofibromatosis is an dominant autosomic disease with  skin abnormalities and nervous system neoplasms -
Café-au-lait spots and fibrous peripheral neoplasms (neurofibromas) are the main features. There is also a high
incidence of central nervous system, cranial nerves and spinal cord  primary neoplasms, with tendency to
malignization. Objective: A six years-old female patient with type 1 neurofibromatosis, harboring a huge right
braquial plexus neurofibroma. Methods: Description and analysis of main clinical-pathological features of a
young female harboring a huge mass in the brachial plexus treated at the Santa Casa Hospital. Case Report:
Patient J.L.A., female, six years-old, with complaints of pain and a tumor in the right axilar region, with extension
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to right  median and cubital nerves. MR examination revealed a large mass at the brachial plexus. A microsurgery
was performed in a two-staged fashion, with complete removal of lesion. Histology revealed a typic neurofibroma,
with no signs of malignancy.Conclusions: Malignancy of a neurofibroma is always a concerning. Thus, early
interventions and complete removal of such lesions are the goal of the treatment.

Key-words: neurofibromatosis, brachial plexus tumor, phakomatoses, microsurgery.


