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O neurilemoma ou schwanoma é um tumor benigno raro de etiologia desconhecida que se desenvolve a partir de 
uma proliferação desordenada das células de Schwann da bainha de mielina, que atuam como isolantes elétricos e 
potencializam a condução nervosa. Acometem cerca de 25-45% a região de cabeça e pescoço, tendo 1-12% origem na 
cavidade oral. Não apresentam predileção por gênero, sendo mais prevalente entre jovens e adultos de meia-idade. 
Poucos neurilemomas são diagnosticados clinicamente, devido as mais variadas lesões que acometem a língua e 
por estes mimetizarem outras condições. O objetivo do presente trabalho foi relatar um caso de neurilemoma em 
língua. Paciente do sexo masculino, 23 anos de idade, leucoderma procurou atendimento no Clínica Odontológica 
da Universidade Brasil com queixa de “bola na língua”. Durante a anamnese negou doenças sistêmicas e hábitos. 
Ao exame físico extrabucal nada digno de nota foi observado. Ao exame físico intrabucal verificou-se a presença 
de lesão nodular única localizada em borda lateral posterior de língua do lado direito, de coloração rosa claro, de 
base séssil, superfície lisa, macia a palpação, crescimento lento e assintomática. Foi realizada biopsia incisional 
e o material coletado foi encaminhado para análise anatomopatológico, que confirmou o diagnóstico do de 
neurilemoma. O tratamento dessa neoplasia foi a excisão cirúrgica e o prognóstico foi bom, sem recidiva. Diante 
do caso relatado, pudemos concluir que todo nódulo encontrado em tecidos moles da boca deve ser examinado 
com atenção e o exame histopatológico é imprescindível para a definição do diagnóstico. O cirurgião-dentista não 
só exerce função na detecção de alterações na boca, mas também como um veículo de divulgação, orientação e 
incentivo ao autoexame bucal. 
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