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Objetivos : 
 
Relatar um caso de Schwannoma Melanocítico Espinhal, em função da sua raridade na literatura 
científica buscando contribuir para o melhor conhecimento do diagnóstico clínico e laboratorial, 
bem como os possíveis diagnósticos diferenciais. 
 
 
Materiais e Métodos : 
 
Feito levantamento dos prontuários médicos dos pacientes, com patologias espinhais tratados no 
nosso serviço, nos últimos 10 anos, num total de 1639 casos operados, dos quais 153 eram 
tumores intra-raquianos. Destes, 67 foram confirmados histopatologicamente como 
Neurilenomas . O relato se refere ao único caso de Schwannoma Melanocítico Espinhal 
diagnosticado em nosso serviço até o momento.  
Concomitantemente efetuamos extensa revisão da literatura científica e encontramos somente 
40 casos, semelhantes, relatados. 
 
 
Resultados : 
 
Os autores relatam um caso de Schwannoma Melanocítico Espinhal tratado e acompanhado no 
Serviço de Neurocirurgia da Irmandade da Santa Casa da misericórdia de Santos no período de 
outubro de 2004 a agosto de 2005. 
 
Caso : 
 
W.M.C., masculino, 40 anos, profissional liberal, avaliado em nosso serviço, com história clínica 
de lombociatalgia direita há dois meses .Evolui com parestesias da região plantar. O exame 
neurológico apresentava lombociatalgia discreta em trajeto de dermátomo de L5, diminuição da 
sensibilidade plantar a direita e força motora grau 4 (-) na extensão do hálux direito. A 
Ressonância Magnética (RM) de coluna lombossacra evidenciou lesão arredondada em 
topografia de Cone Medular,  hiperintensa em T1WI, isointensa em T2WI e com alguma 
captação do Gadolínio (T1WI – pós contraste.). Submetido a intervenção neurocirúrgica em 20 
de outubro de 2004 e feito ressecção total de lesão com aproximadamente 2cm de diâmetro, de 
coloração castanho escuro que comprimia o Cone Medular e envolvia, parcialmente, a Cauda 
Eqüina. No segundo dia pós – operatório apresentou sinais e sintomas Síndrome da Cauda 
Eqüina, que melhoraram com corticoterapia e teve alta hospitalar no quinto dia pós – operatório. 
O exame histopatológico demonstrou um lesão composta por células fusiformes em arranjo 
entrelaçado com citoplasma preenchido por melanina (coloração de Fontana – Masson  positiva), 
com certo grau de pleomorfismo celular e algumas áreas esparsas com arranjo tipo Antoni B.  
Não foram  visualizadas ao M.O.  figuras de mitose ou áreas de necrose. O estudo 
imunohistoquímico foi positivo para Anti – S 100 e Anti – HMB 45.  O diagnóstico diferencial 
levou em conta tumores como Melanoma Maligno e outras lesões mais raras, como 
Neurofibroma Pigmentar, Meningioma Melanocítico, Glioma Melanocítico e Melanocitoma 
Primário da Medula Espinhal. Investigação subseqüente não evidenciou outros sítios tumorais – 
como, Cadeia Ganglionar Paravertebral, Coração, Fígado, Pele ou Tecido Conectivo), bem como 



não foram encontrados estigmas clínicos para Neurofibromatose Tipo II ou Síndrome (Complexo) 
de Carney. 
O paciente foi acompanhado ambulatorialmente e apresentou sintomas de hipertensão 
intracraniana (cefaléia, vômitos e diplopia ) na sétima semana pós – operatória, sendo re-
internado para investigação. RM encefálica e de coluna cervical evidenciou dilatação do quarto 
ventrículo e Seringobulbia, respectivamente.  
Após tratamento sintomático e corticoterapia, paciente apresentou melhora dos sintomas e teve 
alta hospitalar no quinto D.I.Paciente recusou nova intervenção cirúrgica. Na décima segunda 
semana pós – operatória nova internação devido a quadro de Paraparesia crural e hiporreflexia  
patelar e anquileu, associado a sinais e sintomas de hipertensão intracraniana. Indicada 
Radioterapia do Neuroeixo todavia, paciente não apresentou melhora. Evolui com piora do 
estado geral e complicações da Rxt (Dermatite Actínica). 
 Novo estudo com RM Encefálica e de Coluna Vertebral, na vigésima – quinta semana pós - 
operatória demonstraram  varias implantações tumorais em todo neuroeixo caracterizando 
Carcinomatose Meníngea, - que na revisão da literatura demonstrou alta prevalência (até 80% 
dos casos em alguns estudos) -.  Avaliado para realização de protocolo de Quimioterapia, mas 
essa foi suspensa devido ao mau estado geral do paciente.  
Frente a evolução desfavorável do quadro clínico e ao prognóstico sombrio da doença, o 
paciente, seus familiares e a equipe médica optaram por suspender a Terapia Adjuvante e o 
acompanhamento ambulatorial na vigésima - sexta semana pós – operatória, permanecendo em 
acompanhamento domiciliar até sua morte em agosto de 2005. 
 
 
 
 
 
Conclusão : 
 
Os Schawnnomas Melanocíticos são tumores raros, que podem envolver a medula espinhal e as 
raízes nervosas causando disfunção progressiva. São neoplasias de difícil diagnóstico clínico, 
imaginológico e histopatológico e, ainda, com prognóstico pobre devido a rápida progressão da 
doença e o alto índice de mortalidade.   


