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Figura 01- Tomografia ilustrando um Schwannoma Gástrico
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Schwannoma Gástrico: Relato de Caso
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• Schwannomas, também chamados de neurilemomas, são

tumores benignos das bainhas nervosas periféricas derivadas

da proliferação de células de Schwann.

• Sua presença no trato gastrointestinal é pouco comum,

representando de 02 a 06% de todos os tumores de

morfologia mesenquimal.

• Os tumores neurogênicos correspondem a 10% dos tumores

gástricos benignos, dentre eles, o schwannoma gástrico.

Analisar as variáveis clínicas e cirúrgicas do schwannoma

gástrico, ilustrando através da apresentação de um caso clínico.

• Paciente MJS, 36 anos, branca, sexo feminino.

• Apresentando lesão nodular na submucosa da parede

posterior do corpo gástrico, de crescimento

progressivo.

• Gastrectomia Parcial com uso de grampeador linear 55

mm em serviço de cirurgia do aparelho digestivo de

hospital de referência oncológica do Estado da Paraíba.

• Imuno-histoquímico: revelou positividade difusa para

Proteína S-100 e presença do Antígeno KI-67 em

menos de 1% das células, quadro associado à

schwannoma gástrico.

Devido a sua baixa incidência, esses tumores muitas vezes

são confundidos com leiomiomas e tumor estromal

gastrointestinal (GIST). Por isso, é necessária a

confirmação diagnóstica que é realizada por meio da

histologia do tumor e pela imuno-histoquímica. O

schwannoma gástrico possui uma positividade para a

proteína S-1000 e GFAP (Glial fibrillary acidic protein),

enquanto os leiomiomas e o GIST vão ser negativos para

esses marcadores.

O schwannoma gástrico é um tumor neurogênico, pouco

frequente, que se comporta de modo invariavelmente

benigno, sem as incertezas prognósticas de um GIST.

Dessa forma, deve estar presente como parte do

arcabouço como possível diagnóstico diferencial das

lesões submucosas do estômago. A ressecção cirúrgica

com margens de segurança é habitualmente curativa.

Segundo a literatura, o schwannoma gástrico é uma

neoplasia bastante rara do estômago, possuindo um

crescimento lento e assintomático.


