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Paciente, masculino, 34 anos, com tumor
cardíaco secundário e comprometimento cutâ-
neo associado. Foi submetido a exames de roti-
na, incluindo ecocardiograma e tomografia
computadorizada de tórax. Foi realizado cirur-
gia sob circulação extracorpórea para ressecção
da massa tumoral. Diagnóstico definitivo pelo
anátomo-patológico e estudo imunobistoquími-
co (proteína S-100) revelou Schwannoma ma-
ligno.

MALIGNANT SCHWANNOMA
METASTASIZING TO THE HEART

We introduce the case of a 34-year-old
male with a rnalignant metastasicing tumor in the
heart associated with skin manifestations. The pati-
ent was submitted to heart surgery to ressect the ta-
mor. The correct diagnosis was done by pathologi-
cal findings and immunobistochemical methods
and showed, mulignant schwannoma.
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Os Schwannomas malignos são tumores
raros originários de nervos espinhais, cranianos
ou periféricos, cuja incidência é de 0,001 %  na po-
pulação geral e de 4,6% em pacientes portadores de
doença de Von Recklinghausen. Têm incidência pre-
ferencial entre 2ª e 5ª décadas da vida e leve incli-
nação pelo sexo feminino.

Apenas um caso de literatura (Crofts, 1964) foi
descuto como Schwannoma maligno metastatizan-
do para coração sem outra evidência de comprome-
timento sistêmico.

Neste relato de caso, além de metastase
para coração houve envolvimento cutâneo pelo
tumor, confirmado pelo isolamento da proteína
S-100, denotando a importância do diagnóstico di-
ferencial por tumores desta raridade.

RELATO DO CASO

Homem de 34 anos, branco, lavrador, pro-
cedente de Cassilandia, MT, foi admitido com

quadro de dor em hemitórax direito há 2 anos,
febre vespertina, escarros hemoptóicos. Há 6
meses relatava dispnéia de esforço que evoluiu
para ortopnéia. Há 2 meses observou a presen-
ça de “caroços” no tórax, abdome e membros su-
periores. Referia ainda emagrecimento (12 kg
em 6 meses), astenia e fadiga. Era tabagista (20
cigarros por dia) há 10 anos.

Ao exame fisico o paciente se mostrava em
regular estado geral, descorado ( + +/4) e ema-
grecido. A ausculta dos pulmões revelava frêmito
tóraco-vocal e murmúrio vesicular diminuídos em
bases, principalmente à esquerda. A palpação do
precórdio demonstrou presença de frêmito
sisto-diastólico ( + + +/4). O ritmo cardíaco era ir-
regular (4 a 5 extra-sístoles/min.) em 3 tempos e a
ausculta mostrou sopro rude holossistólico e dias-
tólico em foco mitral ( + + + +/4). À palpação ab-
dominal o fígado estava a 4 cm do rebordo costal
direito. A pele apresentava formações sólidas. loca-
lizadas na hipoderme, com diâmetro variável (em
média 5 cm), algumas aderidas a planos profundos,
não dolorosos, não fistulizáveis e localizadas no tó-
rax, membros superiores e abdomem (fig. 1).

A análise do sangue revelou proteína C reati-
va positiva ( + + + + ). VHS de 96 mm e proteínas
séricas normais.
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A radiografia de tórax revelou aumento global
de área cardíaca ( + + + +/4) e alargamento do
mediastino (fig. 24). O eletrocardiograma identifi-
cou ritmo sinusal, distúrbio da condução intra-atrial
e extra-sístoles ventriculares (fig. 3).

O estudo ecocardiográfico (bidimensional com
Doppler) demonstrou presença de grande massa in-
tracavitária compatível com mixoma de átrio es-
querdo, móvel, pedunculada, que se projetava qua-
se que totalmente dentro do ventrículo esquerdo
durante a diástole. Havia ainda uma massa de con-
sistência cística, medindo aproximadamente 11,3 x
11,2 cm em mediastino posterior (fig. 4).

A tomografia computadorizada do tórax evi-
denciou presença de grande massa mediastinal
para-cardíaca-esquerda com densidade de partesFig. 1—Lesão sólida, localizada em hipoderme, diâmetro de 5 cm aderida

a pianos profundos em antebraço esquerdo.

Fig. 2—Radiografia de tórax—póstero-anterior e perfil.

Fig. 3—Eletrocardiograma convenconal.

Fig. 4—Ecocardiograma bidimensional com Doppler.
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moles, contornos laterais regulares e contornos in-
ternos irregulares apresentando cavitaçoes com con-
teúdo líquido (fig. 5). Foram visibilizadas falhas de
enchimento no átrio e ventrículo esquerdo por pre-
sença de lesões vegetantes e nódulos subcutâneos
que captaram contraste.

O estudo angiocardiográfico demonstrou tu-
mor intracardíaco de átrio esquerdo, volumoso
projetando-se para ventrículo esquerdo. Esta tumo-
ração era pedunculada, sendo sua superfície lisa, fri-
ável e bocelada. A contratilidade do ventrículo es-
querdo era preservada. As artérias coronárias nao
apresentavam obstruçoes.

A biópsia de nódulo subcutâneo revelou
neoplasia fusocelular e os estudos imunohisto-
químicos (técnica de imunoperoxidade/sistema
avidina-biotina-peroxidase) revelaram células
expressando intensamente proteína S-100 e fo-
ram negativos para actina específica do músculo
(HHF-35).

Com o diagnóstico de tumor intra-cardíaco
e para-cardíaco foi indicado tratamento cirúrgi-

co. Realizada toracotomia longitudinal e esternoto-
mia mediana e abertura do saco pericárdico que
apresentava volumoso derrame hemorrágico. Foi
realizada abertura de átrio esquerdo com retirada
de massa intra-cardíaca, pedunculada, friável e
amarelo-acinzentada. Havia presença de extensa
massa para-cardíaca, ocupando mediastino posteri-
or, com limites imprecisos, coloração
amarelo-acinzentada, friável, invadindo pulmão e
diafragma esquerdo. A ressecção da massa tumoral
foi parcial. Realizada pneumectomia à esquerda
(ffg. 6). O paciente evoluiu com ritmo de fibrilação
ventricular, síndrome de baixo débito e óbito na lª
hora do pós-operatório imediato.

O exame anátomo-patológico revelou
Schwannoma maligno bem diferenciado da pa-
rede torácica com arranjo compacto de células
fusiformes e abundantes figuras de mitose.
Observaram-se ainda células fusiformes em
meio a estroma frouxo com área central conten-
do pequenos vasos de paredes hialinizadas e
células inflamatórias mononucleares (fig. 7).Fig. 5—Tomografia computadorizada de tórax.

Fig. 6—A) massa intracardíaca, pedunculada, friável e amarelo-acinzentada;
B) comprometimento do pulmão esquerdo.
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DISCUSSÃO

Os Schwannomas, também chamados de neu-
rilenomas ou neurofibrossarcomas são tumores dos
nervos que podem acometer exclusivamente a mem-
brana de Schwann ou todos os elementos que com-
põem uma fibra nervosa amedulada. Tem como sí-
tio de origem nervos espinhais, cranianos e perifé-
ricos 1,2.

A etiologia dos Schwannomas continua
uma incógnita. Sendo tumores raros, o conhe-
cimento destes tipos de neoplasias é adquirido
às custas de comunicações isoladas e esporádi-
cas de casos na literatura, fruto de observaço-
es cirúrgicas ou de necrópsia2.

A neoplasia é freqüentemente associada
com a doença de Von Recklinghausen (neurofi-
bromatose) e entre 2 a 29% dos pacientes com
esta enfermidade podem desenvolver Schwan-
noma maligno. Segundo Ducatwan e Scheithauer,
em revisão de 120 casos da Mayo Clinic, a incidên-
cia é de 0,001% na população geral e e 4,6% em
pacientes portadores de doença Von Recklinghau-
sen3. Eles concordam com os critérios de Stout4,

D’Agostinho e col.6 para o diagnóstico de tumores
de nervo periférico, isto é, tumor originário de um
nervo identificável, presença de neurofibroma con-
tíguo e associação com doença de Von Recklin-
ghausen3.

Experimentalmente estes tumores podem
ser induzidos em animais de laboratório por inje-
ções transplacentárias de etilnitrouréia ou de metil-
colantreno6.

É enfermídade típica de vida adulta, ocor-
rendo entre os 20 e 50 anos. A incidência incli-
na levemente para o sexo feminino. Como ou-
tros sarcomas estas lesões se apresentam como
massas que aumentam de tamanho e que habi-
tualmente se observam alguns meses antes do
dignóstico. A dor é variável mas parece ser
mais prevalente em paciente com doença de
Von Recklinghausen.

Macroscopicamente é grande, com um di-
âmetro médio de 5 cm e tem uma superfície
carnosa branco-pardusca com áreas de necrose
secundária e hemorragia. Os achados microscó-
picos mostram células fusiformes, mononucle-
ares e células poligonais. É necessário, para o diag-
nóstico, estabelecer sua origem num nervo periféri-
co, a presença de células fusiformes com disposição
em paliçada, arranj os verticilares em torno dos va-
sos sangüíneos e áreas de necrose em mapa geográ-
fico7-9.

A presença de proteína S-100 pode propor-
cionar um elemento diagnóstico adicional. Cos-
tuma ser positiva em 60% (50 a 70% ) dos casos.
O exame de tecidos moles e vísceras fora do
SNC utilizando a técnica de Sternberger
(peroxidase-antiperoxidase) e um antisoro reve-
lou S-100 somente em células de Schwann. A
proteína S-100 também foi encontrada em neu-
roblastomas de células granulares de várias locali-
zações, suportando a prevalente impressão de que
estes tumores são neoplasm as das células de
Schwann10.

O diagnóstico diferencial inclui fibrossar-
coma, leiomioss arc oma, lip ossarc oma , histi-
ocitoma maligno fibroso, melanoma maligno e
carcinoma anaplástico1,11.

Os tumores cardíacos metastáticos são 10
a 40 vezes mais comuns que os primários e a
invasão carcinomatosa é mais comum que a sarco-
matosa11,13. Foram descritas metástases no coração
de quase todos os tipos de tumores malignos de
qualquer órgao, com exceção dos tumores primári-
os para o sistema nervoso central. As neoplasias
que, com mais freqüência em termos absolutos, dao
metástases cardíacas são as neoplasias de pulmao e

Fig. 7—A)Schwanuoma maligno bem diferenciado da parade torácica. Arranjo
compacto de células fusiformes e abundantes figuras de mitose; B) microscópia
óptica mostrando células fusiformes em meio a estroma frouxo, com área central
contendo pequenos vasos de parades healizadas e células inflamatórias
mononucleares.
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mama, seguidas pela leucemia e o linfoma12 14.
Segundo a incidencia de McAllister e Feno-

glio o número de casos de sarcoma neurogênico pri-
mário como tumor do coração está em 4 casos,
Ocupando menos de 1% do total dos tumores12,13.
Foi descrito ainda por Crofts e Forbes em 1964 um
caso de Schwannoma maligno metastatizando para
o coração de origem pulmonar, mas sem outro
comprometimento sistêmico15.

Em conclusão, embora muito raros, os tumo-
res cardíacos secundários devem ser lembrados
como diagnóstico diferencial quando pertinente.
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