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Introdução/Objetivos: 
A neurofibromatose 2 (NF2) é uma rara doença autossômica dominante caracterizada pelo 
desenvolvimento de múltiplas neoplasias no sistema nervoso central. A presença de 
schwanomas vestibulares bilaterais é o achado que define a doença, mas também podem 
ocorrer schwanomas cranianos, espinais e periféricos, além de outras neoplasias mais raras 
como os ependimomas intramedulares. A história natural das neoplasias associadas NF2 pode 
diferir bastante dos seus correspondentes esporádicos, trazendo a necessidade de se discutir 
apropriadas estratégias de condução terapêutica. 
Objetivamos descrever e discutir a associação da NF2 com a ocorrência de ependimomas 
intramedulares que foram tratados por ressecção microcirúrgica. 
 
 
 
Materiais e Métodos: 
Relato de Caso. Dois pacientes com diagnóstico clínico e por imagem de NF2 que foram 
submetidos a ressecção microcirúrgica de neoplasias intramedulares e com diagnóstico imuno-
histoquímico de ependimoma Grau II da OMS. Descrição dos dados de história, exame 
neurológico, ressonância magnética e resultado cirúrgico. 
 
 
Resultados: 
Caso 1: I.S.S., 31 anos, feminino, branca, com história de dorsalgia crônica desde 1990. 
Avaliação pré-operatória em 1995, com dor escala visual analógica (EVA) 10 e discreta 
dificuldade a marcha. Ressonância magnética da coluna torácica evidenciou formação 
expansiva intramedular nível T10-T12. Tempo entre início do sintoma e diagnóstico 68 meses. 
Submetida a laminectomia torácica (27/10/95), com ressecção microcirúrgica total da lesão. 
Evoluiu com melhora da dor e piora da força muscular no membro inferior direito. Sem 
disfunção esfincteriana.  
Caso 2: V.A.A.M., 31 anos, feminino, branca, com quadro insidioso de parestesia e perda de 
força muscular no membro superior direito, em 2006. Evoluiu progressivamente com 
acometimento dos quatro membros e urgência urinária. Desde dezembro de 2007 com 
ausência completa de movimentos voluntários em membros inferiores e incontinência fecal e 
urinária.  Ressonância magnética da coluna cervical evidenciou formação expansiva 
intramedular entre C5 a T2. Tempo entre início do sintoma ao diagnóstico 27 meses. 
Submetida a laminotomia C4-T2 (02/02/09), com ressecção microcirúrgica total da lesão. 
Evoluiu com manutenção do quadro neurológico. 
 
 
Conclusões: 
Descrevemos e discutimos as manifestações de dois pacientes do sexo feminino e mesma 
idade mas com apresentação clínica diferentes e resultados limitados apesar do emprego da 
mesma técnica de ressecção microcirúrgica utilizada para os casos esporádicos. Enfatizamos a 
descrição da literatura sobre a distinção prognóstica associada a NF2 
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