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RESUMO
Introdução: Os schwannomas intracranianos representam 8% dos tumores do compartimento craniano. Habitualmente se
originam dos nervos vestibular, trigeminal ou facial. Os schwannomas do nervo troclear são entidades raras, com menos de
100 casos na literatura, e 33% com confirmação histológica. Relato de Caso: Mulher de 32 anos, com história de três meses de
parestesias dimidiadas à esquerda, sem diplopia ou outras queixas visuais. A ressonância magnética evidenciou lesão sólidocística ocupando a cisterna ambiens e do ângulo pontocerebelar à direita. Foi submetida a ressecção microcirúrgica da lesão,
confirmada histopatológicamente como schwannoma, e com identificação da origem na porção cisternal do nervo troclear. Após
cirurgia, a paciente apresentou melhora completa dos sintomas pré-operatórios, sem novos déficits. Revisão da Literatura:
Foram usadas as bases de dados on-line PubMed, MEDLINE e Web of Science, resultando em 94 pacientes com 95 schwannomas
encontrados na literatura. Do total, 33% tinham confirmação histológica. 42% foram submetidos a cirurgia, 16% a radiocirurgia,
e 42% não foram tratados. Ressecção completa da lesão foi obtida em 58% dos pacientes tratados cirurgicamente. Conclusão:
Os schwannomas de nervo troclear são lesões raras que devem fazer parte do diagnóstico diferencial das lesões tumorais, que
ocupam a cisterna do ângulo pontocerebelar.
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ABSTRACT
Introduction: Intracranial schwannomas represent 8% of tumors of the cranial compartment. They mostly origin in the
vestibular, trigeminal and facial nerves. Trochlear nerve schwannomas are a rare entity, with less than 100 cases in literature,
and only 33% with histological confirmation. Case Report: 32 year-old woman, with a 3-month history of left-sided paroxysmal
paresthesis, without diplopia or other visual complaints, although she had ambliopia of the ipsilateral eye. Magnetic resonance
imaging (MRI) showed a solid-cystic lesion occupying the right ambiens and cerebello-pontine angle cisterns. She underwent
microsurgical resection of the lesion, histologically confirmed as schwannoma, and whose origin was found in the cisternal
part of the trochlear nerve. After surgery, pre-operative symptoms improved, without new deficits. Literature Review: Pubmed,
MEDLINE and Web of Science databases were used, resulting in 94 patients with 95 schwannomas found in literature. From
total, 33% had histological confirmation. 42% of the cases underwent surgery, 16% underwent radiosurgery, and 42% were not
treated. Gross total resection was obtained 58% of surgically treated patients. Conclusion: Trochlear nerve schwannomas are
rare lesions, which should be part of the differential diagnosis of lesion occupying the cerebellopontine cistern.
Key words: Schwannoma; Trochlear nerve; Diplopia.

Introdução
Os schwannomas intracranianos correspondem a 8% das lesões
expansivas do sistema nervoso central1, sendo a grande maioria
deles benigna. A maioria dos schwannomas intracranianos são
originados dos nervos vestibular (80-90%), trigeminal (5-6%) e
facial (4%)3. Eles raramente se originam de nervos puramente
motores, especialmente na ausência de neurofibromatose tipo 2 3- 6.

Os schwannomas trocleares são lesões extremamente raras,
geralmente pequenas, com menos de 100 casos descritos na
literatura1-51, e menos de 30 deles com confirmação histológica.
O primeiro caso relatado de schwannoma do nervo troclear foi
em 1976 30.
Schwannomas do nervo troclear têm sido classificados em
cisternais, cisternocavernosos ou cavernosos7, conforme a
classificação usada para schwannomas do nervo trigêmeo31.
O tumor frequentemente localiza-se no segmento cisternal,
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parcialmente aderido ao tentório8 e cresce no espaço ocupado
pelas artérias cerebral posterior, cerebelar superior e basilar,
podendo aderir-se a elas, o que dificulta sua total remoção
cirúrgica9.
Este artigo relata um caso de schwannoma do nervo troclear
esporádico e apresenta uma revisão sistemática da literatura.

Relato de caso
Mulher de 32 anos apresentou-se com um quadro de três
meses de parestesias paroxísticas em dimidio direito, sem
outras queixas associadas. A paciente tinha antecedentes de
ambliopia do olho esquerdo e midríase persistente esquerda
desde a infância. O exame físico revelou midríase reativa no
olho esquerdo e força grau IV em membro superior e inferior
direito. Não havia sinais de doença neurocutânea. Não foram
encontradas outras alterações no exame físico.

Figura 2. RM de controle com ressecção completa da lesão.

RM de crânio evidenciou lesão sólido-cística irregular
ocupando a cisterna ambiens e do ângulo pontocerebelar
à esquerda, estendendo-se desde a incisura até o conduto
auditivo interno (Figura 1).
A paciente foi submetida a ressecção completa da lesão (Figura
2) por acesso retrossigmoideo à esquerda. Durante a cirurgia,
foi evidenciada origem da lesão no nervo troclear. A análise
histopatológica da lesão confirmou a suspeita de schwannoma.
A evolução mostrou melhora completa das alterações de
tractos longos, sem mudanças no exame oftalmológico e sem
outras intercorrências.

Figura 3. Maior diâmetro dos tumores (em mm) tratados conservadoramente e
cirurgicamente.

Métodos

Figura 1. Lesão extra-axial sólido-cística ocupando a cisterna ambiens e do ângulo
ponto-cerebelar á esquerda.
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Foi realizada uma revisão sistemática da literatura conforme a
recomendação PRISMA. Foram usadas as bases de dados online PubMed, MEDLINE e Web of Science. A última pesquisa
foi realizada em 11 de agosto de 2017, sendo incluídos no
estudo relatos e séries de casos de schwannomas trocleares com
diagnóstico por imagem, por cirurgia ou por histopatologia.
Foram excluídos os artigos não disponíveis em inglês.
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Resultados
De 42 trabalhos, 94 pacientes e 95 schwannomas trocleares
foram incluídos na revisão. Apenas 33 casos tinham confirmação
histopatológica do diagnóstico, sendo 45% dos casos foram
relatados em periódicos oftalmológicos, não neurológicos.
Dos pacientes, 67% eram homens e a média de idade no
momento do diagnóstico foi de 49,88 anos. A origem de 66%
dos tumores ocorreu no nervo troclear direito e 31% dos
tumores eram císticos. A média do diâmetro foi de 14,97 mm.
A duração da apresentação dos sintomas antes do diagnóstico
foi, em média, 16,8 meses. Os sintomas mais comuns foram
diplopia (presente em 77% dos pacientes), cefaleia (28%) e
paresia facial (15%). A paresia do nervo troclear foi encontrada
em 79,3% dos pacientes no momento do diagnóstico.
Optou-se por submeter a cirurgia para retirada do tumor
42% dos pacientes foram e outros 42% foram tratados
conservadoramente. Dezesseis por cento dos pacientes foram
tratados com radiocirurgia, sendo que 90% deles obtiveram
sucesso em reduzir o volume do tumor. A principal diferença
entre os casos submetidos à cirurgia e os demais casos foi o
tamanho do tumor. A média dos maiores diâmetros dos tumores
retirados cirurgicamente foi de 25,8 mm, enquanto que essa
média foi de 6,2 mm para os tumores tratados conservadoramente
e de 7,8 mm para os submetidos à radiocirurgia (Figura 3).
Além disso, 92% dos casos com tratamento conservador foram
relatados em estudos oftalmológicos.
A abordagem cirúrgica mais utilizada foi a subtemporal
transtentorial (54% das cirurgias). Em 58% dos casos operados
foi obtida ressecção total do tumor. Dos pacientes submetidos
à cirurgia, 70,3% ficaram com paralisia do nervo troclear.
Apenas três (8%) não tiveram sintomas residuais, e em apenas
um desses três pacientes a ressecção do tumor foi total.

Discussão
Os schwannomas trocleares esporádicos são lesões pouco
frequentes na prática neurocirúrgica. São mais frequentes
em homens (62% dos casos relatados)1-51 e em pacientes com
neurofibromatose tipo 2. Apesar disso, neste caso, a paciente
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não apresentava sinais de neurofibromatose, era do sexo
feminino e teve o schwannoma troclear diagnosticado aos 32
anos, consideravelmente abaixo da média de quase 50 anos.
O relato também é incomum quanto à lateralidade (apenas 27%
dos casos descritos são de schwannomas trocleares à esquerda) e
à característica da lesão (apenas 31% dos casos na literatura são
de tumores císticos). No entanto, a localização da lesão foi típica,
visto que 92,4% dos schwannomas do nervo troclear são cisternais,
originados do segmento intradural cisternal pré-cavernoso do
nervo1-51. Os schwannomas cisternais do nervo troclear expandemse nas cisternas ambiens, interpeduncular e, inferiormente, na parte
superior da cisterna pontina6, podendo também expandir-se acima
do tentório do cerebelo conforme crescem7.
O diagnóstico de lesões pequenas pode ser feito com
ressonância magnética, como foi feito no caso descrito, com
posterior confirmação do diagnóstico por cirurgia e análise
histopatológica. Schwannomas trocleares aparecem na imagem
ao longo do percurso do nervo troclear, mais comumente nas
cisternas ambiens ou ponto-cerebelar, isointensos ao parênquima
cerebral normal tanto em T1 quanto em T2, fortemente e
homogeneamente realçados pelo contraste à base de gadolínio e
claramente demarcados das estruturas adjacentes4, 10-13. Quando
a lesão produz sintomas compressivos, apenas é possível
identificar a origem intraoperatoriamente.
Em 73% dos pacientes sem paralisia do nervo troclear, no pósoperatório a desenvolveram e 14% dos pacientes com paralisia
do nervo troclear submetidos à cirurgia apresentaram melhora
desse quadro.
Queixas de parestesia, como a da paciente deste caso, são
incomuns. Ela não apresentava sintomas mais comuns, como
diplopia, cefaleia e paresia facial, nem paresia do nervo troclear.
A ausência de diplopia em vários casos de schwannoma de
nervo troclear, assim como no caso aqui relatado, pode ser
explicada pela compensação da perda de função do músculo
oblíquo superior por outros músculos extrínsecos do olho3.
A diminuição de força muscular em membros não havia sido
relatada anteriormente.
O acesso retrossigmoideo, escolhido neste caso pela
localização da lesão no ângulo pontocerebelar, havia sido
escolhido em apenas dois casos relatados6, 14. Em geral, com a
cirurgia, há melhora dos sintomas, exceto da paralisia do nervo
troclear, pois a lesão do nervo troclear é frequente na ressecção
do tumor. A ressecção total do tumor sem aparição de novos
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déficits no pós-operatório, como obtido no caso aqui relatado,
havia sido alcançada apenas uma vez na literatura15.

Conclusão
Os schwannomas do nervo troclear são lesões extremamente
incomuns. Pelos poucos sintomas associados podem ter tamanho
considerável, dificultando a identificação da origem préoperatória, devendo ser considerados como diagnóstico diferencial
de schwannomas da fossa posterior com sintomas atípicos.
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