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Tendo-se em vista a raridade desse tipo de lesão e da

necessidade de diferenciá-lo frente a outros diagnósticos

diferenciais (hematoma, abcesso, cistos, demais tumores)

entende-se que o presente relato assume grande importância

na discussão e elaboração de conduta frente a esses

achados clínicos.

Trata-se do paciente J.G.N, sexo masculino, 60 anos,

admitido em março de 2019 em ambulatório de cirurgia geral

da cidade de Belo Horizonte, com histórico de dor em

hipocôndrio esquerdo e pelve, relato de adinamia, hiporexia

e perda ponderal de 10kg em 30 dias. Foi realizada, entre

janeiro e março de 2019, extensa propedêutica diagnóstica

no intuito de agilizar as tomadas de decisões.

Paciente compareceu à consulta com ultrassonografia de

vias urinárias (evidenciada massa perirrenal esquerda),

tomografia computadorizada de abdome/tórax (lesão

retroperitoneal expansiva de cerca de 9,4x8,8x10,8 cm nos

eixos AP x T x CC respectivamente, com volume de 464

cm³, com compressão e deslocamento de órgãos e

estruturas vasculares adjacentes; formações nodulares

hepáticas em segmentos II e V), biópsia e imuno-

histoquímica (achados compatíveis com diagnóstico de

Schwannoma).

Definida conduta cirúrgica por via laparotômica para

ressecção da lesão, realizada em 26/03/2019. Durante ato

cirúrgico, visualizada volumosa massa aderida ao plano

paravertebral a esquerda, sem invasão de estruturas

vizinhas adjacentes. Realizada exérese da lesão,

colecistectomia e biópsia hepática. Material encaminhado

para anatomopatológico com achado compatível de

Schwannoma do tipo A de Antoni, considerado curado

clinicamente. Biópsia hepática e vesicular sem alterações.

Paciente manteve ótima evolução pós-operatória com alta

hospitalar no 7º dia pós-operatório.
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