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Resumo

Justificativa e ObJetivOs: A doença de Von Recklin-
ghausen, também conhecida como neurofibromatose, é uma 
doença multissistêmica com características bem estabelecidas. 
Algumas manifestações são progressivas e resultam em conside-
rável morbidade e mortalidade. Apresenta grande impacto na 
qualidade de vida, tanto do ponto de vista clínico como no 
aspecto estético, constituindo uma verdadeira agressão à autoi-
magem e à autoestima. Assim torna-se imperioso, relatar mani-
festações clínicas, critérios de diagnóstico, manuseio e acompa-
nhamento dos pacientes com essa doença, devido à necessidade 
de diagnóstico precoce das complicações mais comuns em cada 
faixa etária, e conduta adequada no sentido de minimizá-las ou 
eliminá-las. 
RelatO dO casO: Paciente do sexo feminino, 50 anos, 
procurou atendimento médico na unidade básica de saúde 
com queixa principal de caroços espalhados por todo o corpo, 
que aumentavam de tamanho com o tempo, acompanhado de 
manchas no tórax e nos membros, associadas à sardas em axila 
esquerda. Apresentava dor na linha mediana torácica e cefaleia 
do tipo enxaquequosa, quase que diariamente. Paciente sabida-
mente hipertensa, com história de catarata e miopia. 
cOnclusãO: Atualmente não há cura, sendo seu tratamen-
to a ressecção cirúrgica das lesões que comprometem a função 
e/ou a estética do paciente. A psicoterapia e o acompanhamento 
social são válidos para restaurar e reconstruir o equilíbrio emo-
cional dos pacientes. O encaminhamento do paciente às demais 
especialidades médicas é de extrema valia para identificar pos-
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síveis complicações e realizar tanto o aconselhamento genético 
quanto o monitoramento da progressão da doença.
descritores: Manchas café com leite, Neurofibromatose, Von 
Recklinghausen.

summARy

bacKGROund and ObJectives:  Von Recklinghau-
sen’s disease, also known as neurofibromatosis, is a multisystem 
disease with features well established. Some manifestations are 
progressive and result in considerable morbidity and mortal-
ity. This has great impact on quality of life, both in terms of 
clinical and aesthetic aspects, constituting a veritable assault on 
the self-image and self esteem. Thus it becomes imperative, to 
report clinical manifestations, diagnostic criteria, management 
and monitoring of patients with this disease, due to the need 
for early diagnosis of common complications in each age group, 
and appropriate action to minimize or eliminate them. 
case RePORt: Female patient, 50 years-old, sought medical 
care at primary care unit with a chief complaint of pits scattered 
throughout the body, which increased in size over time, accom-
panied by spots on the chest and limbs, associated freckles in 
the armpit. She had chest pain in the midline and migraine type 
headache almost daily. Known hypertensive patient with a his-
tory of cataract and myopia. 
cOnclusiOn: Currently there is no cure, its treatment is sur-
gical resection of lesions that compromise the function and / or 
the aesthetics of the patient. Psychotherapy and social support are 
valid to restore and rebuild the emotional balance of the patients. 
The referral of patients to other medical specialties is extremely 
important to identify potential complications and perform both 
genetic counseling and monitoring of disease progression. 
Keywords: Coffee with milk spots, Neurofibromatosis, Von 
Recklinghausen.

INTRoDuÇÃo

A doença de Von Recklinghausen, também conhecida como 
neurofibromatose, é uma doença multissistêmica com caracte-
rísticas bem estabelecidas. É uma desordem genética autossô-
mica dominante, com penetrância completa e expressividade 
muito variável. Vários estudos demonstram que 50% das crian-
ças acometidas herdam a condição de seus familiares e a ou-
tra metade decorre de mutações novas. Caracteriza-se por um 
processo displásico que afeta os derivados neuroectodérmicos, 
tecidos mesenquimatosos e ósseos. Algumas manifestações são 
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progressivas e resultam em considerável morbidade e mortalida-
de, podendo inclusive prejudicar o desenvolvimento psicológi-
co dos pacientes1-3.
Essa doença é classificada em dois tipos principais, neurofibro-
matose tipos 1 e 2, causadas por diferentes genes, localizados 
nos cromossomos 17 e 22, respectivamente2.
A neurofibromatose tipo 1 tem sido observada em diferentes 
partes do mundo, em todas as raças, com correlação idêntica 
entre homens e mulheres, ocorrendo na proporção de 1:2.500 
a 3.000 nascimentos. Pode aparecer ao nascimento, mas com 
frequência se manifesta tardiamente, especificamente durante a 
puberdade, na gravidez ou na menopausa4,5.
A doença de Von Recklinghausen tipo 1 caracteriza-se por 
múltiplas áreas hiperpigmentadas na pele e neurofibromas. Os 
critérios de diagnóstico para esta forma de neurofibromatose 
incluem dois ou mais dos seguintes critérios5-7:
1. Seis ou mais manchas café com leite com mais de 0,5 cm no 
seu maior diâmetro, em indivíduos pré-púberes, e acima de 1,5 
cm em pós-púberes. As manchas café com leite aparecem com a 
frequência de 95% nos pacientes, estando presentes em número 
de seis ou mais em 75% dos casos;
2. Dois ou mais neurofibromas de qualquer tipo ou um neu-
rofibroma plexiforme, baseado em parâmetros clínicos e his-
tológicos. Neurofibromas aparecem em 87,3% a 10,4% e são 
plexiformes; 
3. Efélides em região axilar ou inguinal. Efélides axilares pre-
sentes em 77,5%. 
4. Glioma do nervo ótico; gliomas da via ótica em 25%; 
5. Dois ou mais nódulos de Lisch (hamartomas pigmentados de 
íris). Nódulos de Lisch em 79,3%; 
6. Displasia do esfenóide ou adelgaçamento do córtex de ossos 
longos com ou sem pseudoartrose. Lesões ósseas com pseudoar-
trose são mais frequentes na tíbia e na fíbula, mas também são 
relatadas na clavícula e no fêmur; 
7. Um parente de primeiro grau com neurofibromatose, pelos 
critérios anteriores.
Algumas complicações raras, mas que estão mais presentes nos 
pacientes com neurofibromatose incluem: início precoce ou 
tardio da puberdade, problemas no crescimento (muito baixo 
ou muito alto), retardamento mental, convulsões, epilepsia, 
cefaleias, hipertensão, maior risco de desenvolvimento de cân-
cer e tumores cerebrais, oclusões cerebrovasculares e pruridos 
cutâneos. Mudanças no funcionamento do intestino, fraqueza, 
complicações visuais, escoliose e macrocefalia também foram 
constatados5-8.
A rotina de acompanhamento para adultos com esta doença in-
cluem avaliações médicas multiprofissionais, abordando exames 
de pele, pressão sanguínea, visão, audição e exame da coluna 
vertebral para escoliose. Atenção especial deve ser dada para 
qualquer tumor que esteja crescendo rapidamente ou causando 
nova dor9. 
A doença de Von Recklinghausen apresenta grande impacto na 
qualidade de vida tanto do ponto de vista clínico como no as-
pecto estético. A doença se constitui numa verdadeira agressão 
à autoimagem e à autoestima.  Afeta a aparência, compromete a 
aprendizagem e o desempenho no trabalho e, consequentemen-
te, o status econômico. 

Assim, o objetivo deste estudo foi relatar um caso com mani-
festações clínicas, critérios de diagnóstico, manuseio e acompa-
nhamento dos pacientes com essa doença, devido a necessidade 
de um diagnóstico precoce das complicações mais comuns em 
cada faixa etária, e conduta adequada no sentido de minimizá-
-las ou eliminá-las.

ReLATo Do CAso

Paciente do sexo feminino, 50 anos, 50,4 kg, 1,45 m, parda, 3° 
ano do ensino médio (11 anos de estudo). Primogênita de um 
casal não consanguíneo com 4 irmãos. Procurou atendimento 
médico na unidade básica de saúde com queixa principal de 
“caroços espalhados por todo o corpo”.
A paciente apresentou a seguinte história: há aproximadamen-
te 20 anos surgiram caroços, indolores e que aumentaram de 
tamanho com o tempo, que se iniciaram no rosto e no tórax e 
depois se espalharam pelo corpo inteiro (Figura 1) A paciente 
evolui com dor na linha mediana torácica acompanhada de dor 
na cavidade oral há aproximadamente um ano. Relata também 
cefaleia do tipo enxaquequosa, quase que diariamente na região 
frontal principalmente durante a tarde e episódios de pirose e 
epigastralgia. Afirma apresentar-se triste por causa das tumo-
rações cutâneas, noites mal dormidas e cansaço durante o dia.
Nega história familiar semelhante. Apresenta história pregressa 
de miopia e catarata em ambos os olhos. Relata que antes de 
fazer a cirurgia de correção, usava óculos de 9 graus.
Ao exame físico, apresentava perímetro cefálico de 58 cm e pres-
são arterial de 155 x 105 mmHg. Fazia uso de hidroclorotiazida 
(25 mg/dia), tendo suspendido medicação por conta própria. 
Possuía várias manchas (mais de 6) café com leite espalhadas 
pelo corpo (braço direito, abdômen, dorso, região inguino-cru-
ral e coxa), maiores que 1,5 cm (Figura 2). Observa-se manchas 
escurecidas, arredondadas no pólo inferior da íris direita, pre-
sença de pterígio em olho direito, lesões do tipo neurofibromas 
de tamanhos variados espalhados pelo corpo, escoliose dorsal, 
língua com discreto aumento, com marcas de dentes em suas 
bordas e sardas em axila esquerda.

Figura 1 – Presença de neurofibromas em ombro e braço.
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DIsCussÃo

O relato mostrou uma paciente que apresentava características 
que se enquadram dentro dos critérios de neurofibromatose 
tipo 1. Apresentou também algumas complicações de grande 
importância dentro do diagnóstico dessa doença, como a hiper-
tensão arterial sistêmica, escoliose, cefaleia, macrocefalia, baixa 
estatura, catarata e pterígio.
A hipertensão arterial sistêmica é frequente na neurofibromato-
se e pode se desenvolver em qualquer idade, geralmente secun-
dária ao aumento de incidência de feocromocitoma e estenose 
de artéria renal. Em muitos casos a hipertensão é essencial. A 
paciente apresentava hipertensão primária, que foi controlada 
com uso de diurético tiazídico. Em seu exame físico não foi 
auscultado sopros em artérias renais e negava picos de sudorese 
e taquicardia5,8.
A paciente relatava dor torácica e apresentava escoliose. Esta é 
a principal anormalidade esquelética nos pacientes com neu-
rofibromatose e ocorre em 10% a 60% dos casos, ocorrendo a 
maioria, antes dos 15 anos. A curva na coluna vertebral geral-
mente ocorre na região dorsal. A evolução da escoliose na NF-1 
é progressiva10.
A cefaleia é frequente nesses pacientes, sendo importante a 
observação de outros sintomas associados como convulsões, já 
que estes podem ser sintomas de tumores intracranianos. Várias 
neo plasias são associadas à doença Von Recklinghausen, dentre 
elas, o glioma do nervo ótico e os tumores cerebrais, como o 
astrocitoma. Tumores malignos são 4 vezes mais comuns nesses 
paciente do que na população geral11.
Outros achados clínicos encontrados na paciente foram a 
macrocefalia, que é encontrada em 50% dos indivíduos com 
neurofibromatose, não tendo causa definida, e a baixa estatu-
ra, sendo uma característica bem conhecida nessa doença, com 
frequência de 30%. Pterígio conjuntival também é encontrado 

em frequência muito elevada entre pacientes adultos11.
Diante do diagnóstico de neurofibromatose tipo 1, a paciente  
foi encaminhada para a  realização de avaliação multidisciplinar. 
Não se pode esquecer o acompanhamento com psicólogo ou 
psiquiatra, em casos de depressão ou ansiedade.
A paciente foi mantida em acompanhamento por um período, 
mas abandonou as consultas de rotina e parou de usar a medi-
cação por conta própria.

CoNCLusÃo

Atualmente não há cura para a doença de Von Recklinghausen, 
sendo seu tratamento a ressecção cirúrgica das lesões que com-
prometem a função e/ou a estética do paciente. É enfatizado 
que a psicoterapia e o acompanhamento social são válidos para 
restaurar e reconstruir o equilíbrio emocional dos pacientes, 
pois esta é uma doença que causa  grande variedade de defor-
midades em algumas partes do corpo, interferindo na estética, e 
podendo afetar o convívio social do indivíduo.
O encaminhamento do paciente às demais especialidades mé-
dicas é de extrema valia para identificar possível complicação e 
realizar tanto o aconselhamento genético quanto o monitora-
mento da progressão da doença.
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Figura 2 – Mancha “café com leite” em antebraço.


