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Introdução: A neurofibromatose (NF) é uma anormalidade neuroectodérmica, onde existe 

um agrupamento de manifestações clínicas que atingem pele, ossos, sistema nervoso e outros. 

É considerada como uma das doenças hereditárias mais frequentes nos seres humanos[1]. A 

Neurofibromatose tipo 1 ocorre em aproximadamente 1:4000 nascimentos, e teve seus 

critérios revistos e atualizados em 1990, sendo necessários dois ou mais dos seguintes 

achados para que o diagnostico seja realizado: 1. Seis ou mais manchas café-com-leite 

maiores que 5 mm em crianças e maiores que 15 mm em adultos; 2. Dois ou mais 

neurofibromas de qualquer tipo ou um neurofibroma plexiforme; 3. Sardas na região axilar ou 

inguinal; 4. Glioma do nervo óptico; 5. Dois ou mais nódulos de Lisch; 6. Lesão óssea 

característica, como displasia esfenoidal.; 7. Parente em primeiro grau portador de 

neurofibromatose tipo 1; 8. Defeito característico do cromossomo 17 [2]. Existem vários tipos 

de neurofibromatose, a NF tipo 1 (NF 1) é a mais comum, está relacionada a doenças 

endócrinas, transtornos mentais, alterações ósseas e esqueléticas, defeitos congênitos e 

alterações oculares [3]. Na pele, a NF 1 caracteriza-se por neurofibromas, manchas café com 

leite e sardas na região axilar ou inguinal. Nos olhos são evidentes nódulos de Lisch e glioma 

do nervo óptico, no sistema nervoso central pode haver tumores cerebrais, macrocefalia, 

retardo mental e cefaleia [1]. A neurofibromatose tipo 2 é caracterizada por lesões benignas 

isoladas [3]. Os neurofibromas são tumores benignos da bainha do nervo periférico que são 

lesões cutâneas ou subcutâneas focais, plexiformes difusas ou nodulares. Os neurofibromas 

cutâneos são encontrados na maioria dos indivíduos NF 1, geralmente se desenvolvem no 

final da adolescência ou no início dos 20 anos mas ocasionalmente surgem durante a primeira 

infância [4]. Os neurofibromas cutâneos ou dérmicos surgem durante e depois da pré-

adolescência, e embora muitas vezes sejam benignos, alguns pacientes desenvolvem milhares, 

que dependendo da localização, podem comprometer a visão, audição e outras funções vitais 

em decorrência da compressão nervosa [5]. Ainda não há tratamento médico para prevenir ou 

reverter as lesões que são características da doença, ao contrário, o papel médico está focado 

no aconselhamento genético e na detecção das complicações de forma precoce para que 

possam ser tratadas. A remoção dos tumores cutâneos e tratamentos clínicos e cirúrgicos das 

lesões de outros sistemas atingidos pela neurofibromatose devem ser feitos [1]. Objetivos: 

Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo fazer um relato de experiência de um caso 

de neurofibromatose e como manejar esse paciente da atenção básica, assim como as 

repercussões de diagnóstico tardio para qualidade de vida do paciente. Descrição da 

Experiência: Descrição da Experiência: Paciente masculino, 62 anos, com diagnóstico de 

neurofibromatose tipo 1 e cegueira bilateral devido ao glaucoma, acompanhado em Unidade 

de Saúde da Família (USF), em sua maioria realizada através de visita domiciliar devido a 

cegueira e ao estigma da doença. Relata que a perda da visão começou quando tinha vinte 

anos de idade, mas que desde a infância apresentava dificuldade visual, possui aposentadoria 

desde essa época. O paciente começou a apresentar as primeiras lesões cutâneas nesse mesmo 

período, onde ficou sem diagnóstico por décadas. Durante a primeira visita domiciliar, não 

houve nenhuma menção a neurofibromatose, porém era evidente devido ao número de 
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neurofibromas por toda face, dorso, tórax e membros inferiores. O paciente realizou 

acompanhamento oftalmológico até o ano de 2018, porém, atualmente encontra-se com lesão 

irreversível, assim como no segmento dermatológico, onde devido ao quadro avançado, foi 

orientado a buscar o serviço se apresentar neurofibromas de grande volume para realização da 

exérese. Além do quadro citado, o mesmo apresenta déficit motor, onde foi solicitado 

radiografia panorâmica e ressonância magnética da coluna e encaminhamento para a avalição 

fisioterapeuta. Apesar da doença, o paciente não possui outras comorbidades e seus exames 

laboratoriais estão dentro da normalidade, o próprio continuará com acompanhamento na USF 

por meio de visitas domiciliares. Resultados: Devido a cronicidade da patologia, o manejo do 

paciente é feita por uma equipe multidisciplinar da atenção básica para amenizar a 

consequências da NF 1 e proporcionar mais qualidade de vida ao paciente. Conclusão: 

Conclusão: O paciente portador da patologia de neurofibromatose tem sua qualidade de vida 

prejudicada, seja por razões estéticas ou funcionais, neste relato podemos mostrar o quão 

distante o poder público estava da população mais carente e afastado do sistema de saúde, o 

que causou bastante prejuízo ao paciente. Muito embora na última década possamos perceber 

um quadro mais importante de diagnósticos precoces e um aumento de sobrevida e qualidade 

de vida desses pacientes. Vale ressaltar ainda que o processo de saúde e doença de um 

indivíduo, vai muito além da sua patologia propriamente dita, como tal patologia muda todo o 

contexto de vida do paciente, como relações de trabalho, saúde relacionamento e educação. 

Os profissionais devem ter estratégias para que patologias, assim como a neurofibromatose, 

que apesar de não terem cura, possam ter suas complicações diminuídas. A análise 

multiprofissional tem papel fundamental para o aumento do bem-estar social desses 

indivíduos, levando em conta sempre o perfil biopsicossocial e todas as repercussões que uma 

patologia grave pode desenvolver em um indivíduo. Também é necessário que mais pesquisas 

na área sejam desenvolvidas já que a produção cientifica brasileira sobre a referida patologia é 

bastante escassa. 

 

Descritores: Neurofibromatose, Neurofibromas, NF 1. 
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