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ESTRATEGIA DE TRATAMENTO DOS TUMORES BENIGNOS DO NERVO ULNAR 



INTRODUÇÃO
Os tumores de nervo ulnar normalmente são benignos, raros, de crescimento lento e pouco sintomáticos .Na literatura estão 
descritos relatos de casos diversos de tumores de nervo ulnar, localizados principalmente no punho e no cotovelo, podendo 
ocasionar síndromes compressivas principalmente no canal de Guyon na mão e no canal cubital no cotovelo.

Tal como o nervo mediano, o nervo ulnar, e outros nervos periféricos, pode ser acometido por tumores originários da bainha neural, 
schwannoma e neurofibroma; intraneurais tais como lipoma, hemangiomas, hamartomas, ou cistos; e extrínsecos, lipoma, cistos e
tumores ósseos. É importante estabelecer estrategias para o diagnostico e o tratamento de lesões neste nervo, na tentativa de evitar 
sequelas.



OBJETIVO
descrever as estratégias adotadas no Hospital Sarah Brasília para o diagnóstico e tratamento de pacientes com tumores benignos 
que afetam o nervo ulnar na mão e no cotovelo

Transoperatório de ressecção total de tumor de origem adiposa 

dentro do canal de Guyon e no punho .



MÉTODO

Estudo de revisão de pacientes operados entre 2010 e 2015 com diagnostico de tumores 
benignos do nervo ulnar; submetidos a avaliação clínica, testes sensitivos (Semmes-
Weinstein) e avaliação motora.
Os estudos complementares eletrofisiológico,radiológico,de tomografia, ressonância 
magnética e ultrassonografia foram realizados para avaliação da natureza e sítio do tumor, 
funcionalidade do nervo e características, tamanho, invasão, aspecto dos tecidos
vizinhos. Os tumores originados da bainha neural, foram confirmados por biópsia incisional ou 
excisional, estudos de microscopia e imuno-histoquímica (S-100 e Leu-7).





RESULTADOS

sendo 17(8%) pacientes portadores de tumor de nervo ulnar, prevalência sexo feminino (65%); 
predomínio na quarta década de vida , sendo o lipoma (6/35%) o tumor mais frequente de 
natureza extrínseca, seguido de tumor de origem intrínseca, o Schwanoma
em 17% e hamartoma em 11%.
A excisão tumoral foi total em 14(83%) casos e parcial em 3(17%) casos; Em doze casos 
realizou-se a descompressão neural, oito no canal de Guyon e quatro no cotovelo.
Pacientes submetidos aos procedimentos cirúrgicos em regime de internação hospitalar, sob 
anestesia geral ou bloqueio de plexo braquial, realizou-se assepsia e antissepsia; colocação 
de campos operatórios e esvaziamento de membro superior com faixa de
Esmarch e colocação de garrote pneumático com pressão de 100 mmHg acima da Pressão 
sistólica; Incisão no punho ou no cotovelo a depender da localização do tumor e 
descompressão neural.







Pré-operatório evidenciando crescimento tumoral 
na borda
ulnar do 1/3 distal do antebraço; B Exame de 
RMN
revelando o target signal; C Tumor removido 
cirurgicamente









CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se na literatura a prevalência de cistos sinoviais associados a compressão neural, 
no punho e cotovelo, com indicação cirúrgica. Esse achado foi verificado em apenas um caso 
do nosso estudo.
Os casos dos tumores císticos intraneurais ou extrínsecos, que causam a compressão neural, 
os eventos que seguem são a compressão do nervo, consequentemente, a isquemia 
endoneural, edema e síndrome de microcompartimentos. Isso causa dano aos
nervos com desmielinização segmentar-remielinização, degeneração-regeneração axonal, a 
proliferação de células endoneurais fibroblastos e células endoteliais capilares, assim o 
espessamento e fibrose do perineuro e epineuro, evidenciados na avaliação clínica, nos 
exames de imagem e eletroneuromiografia.
Com as estratégias realizadas para o tratamento dos tumores benignos do nervo ulnar foi 
possível bons resultados funcionais em 88% dos pacientes operados. No entanto, hamartomas 
e tumor glômico foram associados a manutenção dos achados clínicos e neurofisiológicos.
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