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Introdução/Objetivos: 
Os schwannomas (neurilemomas) são tumores benignos que se desenvolvem a partir das 
células de Schwann das bainhas dos nervos periféricos. Eles pertencem à classe dos tumores 
intradurais e extramedulares. A transformação maligna desses tumores é rara. Os 
schwannomas geralmente são lesões solitárias e tem predileção pelas regiões de cabeça e 
pescoço, extremidades e mediastino posterior. Eles ocorrem de forma igualitária entre os 
sexos, com maior prevalência entre a segunda e a quinta década de vida. Schwannomas 
espinhais são relativamente incomuns e menos de 5% desses são pré-sacrais ou sacrais. 
Schwannomas pré-sacrais são raros, de difícil diagnóstico e assume quase sempre grandes 
dimensões. Além disso, são minoria dentre os tumores sacrais. Os autores descrevem um caso 
raro de schwannoma pré-sacral e realizam uma revisão da literatura sobre o assunto. 
 
 
 
Materiais e Métodos: 
Paciente de 41 anos, sexo feminino, com quadro de dores lombares e em baixo ventre, 
associadas à parestesias em região perineal há cinco meses, com piora progressiva, sendo os 
sintomas mais intensos a noite e refratários aos analgésicos potentes. A paciente referia ser 
portadora de mioma uterino, já aguardando intervenção cirúrgica. Ao exame físico, notamos a 
presença do sinal de Lasegue, sem outras alterações relevantes.  Como exame complementar 
para avaliação de coluna lombo-sacra, solicitamos ressonância magnética, onde se 
demonstrou lesão compatível com schwannoma gigante pré-sacral, nível S2-S3, à direita. A 
paciente foi submetida à cirurgia com acesso transabdominal para retirada do tumor. 
 
Resultados: 
O exame anátomo-patológico mostrou ser um schwannoma. Foi retirada toda a lesão 
cirurgicamente, sem sinais de recidiva no segmento pós-operatório de sete meses. Houve 
melhora importante das parestesias, com persistência discreta das dores lombares 
 
Conclusões: 
Relatamos um caso raro e discutimos sobre a patologia abordada. 
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