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As neoplasias primárias de nervos

periféricos são incomuns em cães e

quando presentes geralmente

desencadeiam dor, aumento de volume

e atrofia muscular. O tumor maligno de

bainha de nervo periférico costuma

acometer cães adultos e de grande

porte, tendo predileção pelo plexo

braquial. Esta neoplasia tem

crescimento lento, caráter infiltrativo e

não costuma originar metástases, porém

apresenta altas chances de recidiva e os

sinais clínicos dependem da localização

neoplásica. O seu diagnóstico baseia-se

nos sinais clínicos, exames de imagem e

análises histopatológicas para definir

sua malignidade. O tratamento costuma

ser cirúrgico, podendo ser associado a

protocolos quimioterápicos. O objetivo

deste trabalho é relatar um caso de

tumor maligno de bainha nervosa no

plexo braquial com invasão de canal

vertebral, resultando em sinais clínicos

atípicos.

INTRODUÇÃO RELATO DE CASO 

CONCLUSÃO

Devido a apresentação clínica, o tumor maligno de bainha nervosa deve ser incluído nos diagnósticos

diferenciais de cães que apresentem tetraparesia, principalmente quando associados à massas em topografia

do plexo braquial. O exame tomográfico neste caso foi determinante para o estabelecimento do diagnóstico

presuntivo de tumor maligno da bainha nervosa e também imprescindível para a determinação da extensão do

tumor, permitindo a visualização da localização exata e sua repercussão a nível do canal medular.

Relata-se o caso de uma cadela Poodle de 6 anos, com histórico

de aumento de volume em região axilar esquerda e tetraparesia,

foi encaminhada ao exame tomográfico da região cervico-torácica.

Os aspectos tomográficos são observados na figura 1, e após

análise foi considerado um provável diagnóstico de neoplasia de

plexo braquial esquerdo, sendo o diagnóstico diferencial de maior

probabilidade o tumor maligno da bainha nervosa. Os sinais

clínicos dependem da localização da neoplasia, no presente caso

o déficit neurológico apresentado foi consequência da invasão do

canal medular. Ressalta-se que essa manifestação clínica foi

raramente reportada em cães na literatura consultada. Tendo em

vista tratar-se de um tumor com crescimento lento, quadros de

invasão medular são geralmente associados a um diagnóstico

tardio dessa enfermidade.

Figura 1. Imagem de tomografia computadorizada em corte transversal, com filtro

para tecidos moles da região cervico-torácica, em uma cadela, Poodle, 6 anos de

idade, diagnosticada com tumor maligno de bainha de nervo periférico. Visualiza-se

massa (M) de aspecto tumoral de formato amorfo localizada em região axilar

esquerda, com dimensões aproximadas de 4,3 cm em altura x 3,1 cm em largura x

3,3 cm em comprimento, isoatenuante aos tecidos musculares em fase pré-

contraste (A), com discreta impregnação de contraste iodado intravenoso (B). Nota-

se característica expansiva invadindo o canal vertebral e medula espinhal (seta) ao

nível da intumescência braquial através do forame intervertebral esquerdo entre as

vértebras C7 e T1 (A).
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