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Resumo 

Paciente com 3 anos de idade sem história clínica pregressa apresentou massa cervical na 

região paravertebral direita de crescimento rápido em intervalo de exames ultrassonográficos. 

Aos exames de tomografia computadorizada e RM observou-se massa paravertebral 

heterogênea com insinuação através de forames intervertebrais, sendo que a possibilidade de 

neuroblastoma foi aventada. Estudo histopatológico demonstrou um tumor maligno de bainha 

neural periférico. 

Histórico Clínico 

Paciente masculino de 3 anos de idade realizou consulta no PA por aumento volumétrico 

cervical à direita, associado a quadro de diarréia e inapetência. Foi realizado exame 

ultrassonográfico que caracterizou nódulo hipoecóico heterogêneo, com aumento da 

vascularização ao estudo Doppler, sendo levantada a possibilidade de adenite e realizado 

tratamento clínico. Após 2 meses retornou ao pronto atendimento devido a persistência e 

aumento da tumefação cervical. Ao exame ultrassonográfico de controle observou-se 

https://brad.org.br/article/4217/pt-BR/tumor-maligno-de-bainha-neural-periferico
https://brad.org.br/article/4217/pt-BR/tumor-maligno-de-bainha-neural-periferico


importante aumento das dimensões da lesão previamente descrita, sendo recomendado 

prosseguimento da investigação. 

Achados Radiológicos 

Ao exame tomográfico e de ressonância magnética da coluna cervical observou-se lesão 

expansiva, de contornos lobulados, impregnação heterogênea pelo meio de contraste, 

localizada na região paravertebral direita com insinuação através dos forames intervertebrais 

C4-C5 e C5-C6 direitos para o interior do canal vertebral com íntimo contato com o saco dural. 

A lesão ainda envolvia circunferencialmente a artéria vertebral direita, com fluxo preservado, e 

apresentava discretos sinais de invasão das estruturas ósseas adjacentes. A possibilidade de 

neuroblastoma foi aventada como principal hipótese diagnóstica. 

Discussão 

Os tumores de bainha nervosa são um grupo de tumores neurogênicos primários de origem 

neuroectodérmica, que podem ocorrer em qualquer local do corpo, com especial predileção 

pela cabeça, pescoço e faces flexoras dos membros. Dentro desta classificação são 

caracterizados os neurofibromas, os schwannomas, perineuromas e tumores hibrídos, sendo os 

dois primeiros amplamente mais comuns e em sua vasta maioria benignos. Suas variantes 

malignas (também conhecidos como neurofibrossarcomas, schwannomas malignos ou 

sarcomas neurogênicos) são raras, correspondendo a 5 a 10% dos sarcomas de partes moles 

e tendem a acometer pacientes jovens, sendo os locais mais comum o nervo ciático, o plexo 

braquial e o plexo sacral [1,2]. Podem ocorrer através de desdiferenciação de tumores benignos 

pré-existentes ou primariamente, sendo que a transformação maligna esta muitas vezes 

relacionada a pacientes com neurofibromatose tipo 1, especialmente em neurofibromas 

plexiformes profundos. Os tumores costumam ser agressivos tanto localmente, com recidivas, 

assim como através de metástases [2,3]. As características imagiológicas dos tumores 

malignos de bainha neural se sobrepõem às características de suas variantes benignas e de 

outros sarcomas, sendo assim um diagnóstico desafiador. No estudo tomográfico apresentam 

atenuações de partes moles com impregnação heterogênea pelo meio de contraste. Na 

ressonância magnética tendem ao isossinal em T1 e sinal T2 heterogêneo, podendo expor 

alterações císticas e áreas de necrose, especialmente em lesões maiores. Apresentam 

restrição à difusão com baixo sinal no ADC. Algumas características que sugerem malignidade 

são suas dimensões (tumores malignos tendem a se apresentar com maiores dimensões e com 

crescimento rápido, como no caso descrito), bordas irregulares (entretanto muitos podem 

apresentar bordas bem definidas) e impregnação rápida com platô ou wash-out tardio ao o 

estudo dinâmico de contraste [4,5]. 

Lista de Diferenciais 

● Neuroblastoma 

● Schwannoma 

● Rabdomiossarcoma 

Diagnóstico 



● Tumor maligno de bainha neural periférico 

Aprendizado 

Tumores de bainha neural são em sua maioria benignos, sendo uma boa parte de suas 

variantes malignas relacionadas à neurofibromatose tipo 1. Aspectos de imagem para sua 

diferenciação são inespecíficos, sendo que alterações de contornos, características 

perfusionais e crescimento rápido podem ajudar a sugerir malignidade. 
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Imagens 

 

Imagens ecográficas ao nível da glândula tireóide mostram importante aumento das dimensões 

de lesão hipoecóica na região paravertebral direita. 



 

Imagens ecográficas demonstram lesão hipoecóica, heterogênea, com contornos lobulados e 

importante vascularização ao estudo Doppler colorido. 

 

Tomografia cervical com contraste demonstrando insinuação através de forames de conjugação 

e heterogeneidade de impregnação pelo meio de contraste. 



 

Corte axial T2 demonstra massa lobulada com aumento de sinal e limites parcialmente 

delimitados estendendo-se através de forames de conjugação, em íntimo contato com o saco 

tecal. 



 

Corte axial T1 com supressão de gordura mostra importante realce da lesão, que engloba a 

artéria vertebral direita. 

Vídeos 

Nenhum resultado econtrado 


