
Introdução  

Resultados 

De apresentação rara, o Schwannoma do nervo isquiático 

gerou comprometimentos encontrados na avaliação que 

prejudicam, de forma significativa, a capacidade da 

voluntária para desempenhar várias atividades cotidianas. 

Presença de dor irradiada e fraqueza muscular geram 

grande impacto na funcionalidade da voluntária. Este estudo  

enfatiza a valorização da semiologia fisioterapêutica 

neurofuncional para uma proposta de tratamento terapêutico 

efetivo que promova maior independência e qualidade de 

vida possível aos indivíduos afetados . 

Conclusão 

 Trata-se de um estudo observacional transversal do tipo 

relato de caso que foi realizado na Clínica Escola de 

Fisioterapia da Universidade de Franca (UNIFRAN), com  

aprovação do CEP (CAAE 83164918.2.0000.5495), de 

um individuo do sexo feminino, 48 anos, encaminhado à 

fisioterapia após a retirada de um schwannoma do nervo 

isquiático. Foi realizada a avaliação neurológica no setor 

de fisioterapia com a seguintes avaliações ( 

sensibilidades, movimento, tônus, reflexos, coordenação 

motora, equilíbrio, marcha e função) para posterior 

acompanhamento terapêutico. Os resultados foram 

expressos em forma de análise descritiva.   
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Voluntária com queixa de dor de moderada intensidade, 

em queimação na região lateral da coxa e irradiação para 

a região lateral da perna e tornozelo à direita. Ela relata 

que embora apresentasse dor desde os 17 anos, somente 

com 29 anos teve o diagnóstico do tumor. Ao exame 

físico, apresentava hiperalgesia (trajeto S1) à direita, 

monoparesia, hipotonia e hiporreflexia no membro inferior.  

Apresentou diminuição no equilíbrio estático e dinâmico e 

presença de marcha escarvante. 

1. Boyd C, Smith MJ, Kluwe L, Balogh A, MacCollin M, Plotkin SR. 

Alterations in the SMARCB1 (INI1) tumor suppressor gene in 

familial schwannomatosis. Clin Genet. 2008; 74(4):358-66. 

2. Leal AG, Talacimon D, Lamartini A, Almeida DB, Ramina R. - 

Rara Apresenta ção de Schwannoma do Nervo Isquiático. J Bras 

Neurocirurg. 2014; 25 (2): 147 – 149.  

 

O estudo tem como objetivo relatar o caso de uma 

voluntária com sequelas após retirada de um 

schwannoma do nervo isquiático a fim de evidenciar os 

achados neurológicos relevantes para a reabilitação 

neurofuncional. 

Objetivo  

O Schwannoma é um tumor do Sistema Nervoso 

Periférico originado nas células de Schwann. Pouco 

comuns, os schwannomas do nervo isquiático têm uma 

frequência menor que 1%, na maioria das vezes 

assintomática ou associada a dor e parestesia no 

membro inferior. A fisioterapia apresenta um importante 

papel na reabilitação dos comprometimentos 

sensoriomotores nos indivíduos acometidos 1 ,2.  


