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Resumo  
 

Atualmente, a incidência de tumores intracranianos na espécie felina é de 3.5 em 

100.000 indivíduos. 

 O meningioma é o tumor intracraniano primário mais frequentemente diagnosticado 

no gato. São geralmente tumores extra-axiais, originados a partir das meninges. 

Maioritariamente são tumores benignos, bem encapsulados e de crescimento lento.  

Com o crescente aumento da disponibilidade da ressonância magnética e da 

tomografia computorizada na medicina veterinária, estas têm sido o melhor meio de 

diagnóstico para localizar e definir estratégias de tratamento quando presente um tumor 

intracraniano.  

A cirurgia é o tratamento de primeira linha quando presente um meningima 

intracraniano operável. Contudo, o fator localização pode influenciar a um reajustamento do 

plano terapêutico. 

Nesta dissertação foram avaliados 8 gatos com meningioma intracraniano no período 

de 2010 - 2017. Os parâmetros avaliados foram a idade, o sexo, a raça, a história, a 

duração dos sintomas, o exame neurológico, as imagens de ressonância magnética (RM), o 

tratamento, o resultado histopatológico e o tempo de sobrevivência. Foi dado especial 

ênfase à descrição das imagens de RM, nas quais foram avaliadas características do tumor 

como margens, forma, intensidade do sinal, regularidade do sinal, realce após a 

administração do meio de contraste, edema peritumoral, envolvimento meningeal, afeção do 

crânio, efeito massa/herniação, localização e origem e características várias como presença 

de mineralização, necrose, hemorragia ou quistos.  

No total, foram realizadas 10 RM. Todos os animais apresentaram massas solitárias 

extra-axiais, que após administração de contraste apresentaram realce marcado e extenso 

envolvimento meningeal. A maioria era de formato arredondado.  

Os sinais clínicos mais frequentemente observados foram alterações do estado 

mental/comportamentais, marcha em círculos, convulsões, alterações na resposta ao teste 

de ameaça e perda de equilíbrio. 

A cirurgia foi o tratamento de primeira linha utilizado em todos os casos, no entanto 3 

animais foram sujeitos a radioterapia como terapia adjuvante quando houve recidiva 

tumoral. 

O tempo de sobrevivência alcançado após tratamento foi maior quando os animais 

foram sujeitos a craniotomia associada a radioterapia.  

Três dos oito gatos tiveram recorrências tumorais após a cirurgia, num tempo médio 

de 19,2 meses. 

 

 

 

Palavras-chave: meningioma, diagnóstico, ressonância magnética, gato, craniotomia.  
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Abstract 
 

The incidence of intracranial neoplasia in cats is 3.5 in 100.000 individuals. 

Meninigioma is the most common primary extra-axial brain tumor in cats and arise 

from the meninges. Meningiomas in cats are usually benign, well encapsulated and slow 

growing tumors.  

Since advanced imaging modalities become more available to veterinary 

practitioners, the ability to diagnose and treat intracranial tumors is increasing. 

Surgical removal is the treatment of choice for operable intracranial meningiomas in 

cats.   

Medical records of 8 cats with confirmed intracranial meningioma were evaluated 

between 1010 and 2017 were reviewed. Parameters evaluated included age, sex, breed, 

clinical signs, durations of signs, neurological examination, imaging results, treatment, 

histopathologic diagnosis and survival time.  Special emphasis was given to magnetic 

resonance (MRI) to describe the lesion. MRI features including margins, shape, signal 

intensity, signal regularity, contrast enhancement, peritumoral edema, dural tail sign, 

involvement of the calvarium, mass effect/herniation, localization and origin and 

miscellaneous MRI features of the tumor like mineralization, necrosis, hemorrhage and cysts. 

Overall, 10 MRI scans were available for reevaluation. Meningiomas were always 

extra-axial, with marked contrast enhancement and extensive dural tail sign. Most of the 

tumors were rounded in shape. 

The most common neurologic signs were altered mental status/behavior, circling, 

seizures, altered menace response and loss of balance. 

All animals were treated by surgery alone and three of them had radiotherapy as 

adjuvant therapy following surgical excision when they had tumor regrowth. 

Postoperative tumor recurrence was seen in 3 cats. The median postoperative time to 

recurrence in those 3 cats was 19,2 months. 

 

 

 

Key words: meningioma; diagnosis; magnetic resonance; cat; craniotomy.  
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Capítulo I – Revisão Bibliográfica  

Sistema Nervoso Central - Revisão da Anatomia do 

Encéfalo   
 

O sistema nervoso central (SNC) é constituído pelo encéfalo e medula espinal. 

Aquando do seu desenvolvimento, a parte rostral do tubo neural sofre diferenciação e 

origina o prosencéfalo, o mesencéfalo e o romboencéfalo. Seguidamente, o prosencéfalo e 

o romboencéfalo sofrem ainda outra diferenciação acabando por originar as 5 divisões 

primárias do encéfalo: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo. 

Mais comummente o encéfalo é dividido em três principais regiões: o cérebro (telencéfalo), o 

cerebelo (parte dorsal do metencéfalo) e o tronco cerebral (engloba as outras restantes 

divisões primárias) (Fletcher & Beitz, 2013; Lorenz et al., 2011). Estas três regiões podem 

ainda ser referidas como supratentoriais ou infratentoriais, em relação ao tentório ósseo do 

cerebelo. Quando aplicado o termo supratentorial, refere-se ao telencéfalo enquanto o termo 

infratentorial engloba o cerebelo e o tronco cerebral (Long, 2006). 

Protegendo o SNC, encontram-se os ossos do crânio, as vértebras e as meninges 

encefálicas ou espinhais, que se diferenciam em três camadas: dura-máter, aracnoide e pia-

máter. A dura-máter é a camada mais superficial, relativamente espessa e fibrosa. A 

aracnoide e a pia-máter são bastante mais frágeis do que a dura-máter. A aracnoide funde-

se à camada mais profunda da dura-máter e tem ligação com a pia-máter por via de 

trabéculas, existindo um espaço entre elas, o espaço subaracnoideio, preenchido por líquido 

cefalorraquidiano (LCR). Posto isto, a pia-máter é a membrana que entra em contacto direto 

com o SNC (Fletcher & Beitz, 2013). 

Por sua vez, o LCR é produzido nos ventrículos (laterais, terceiro e quarto) pelos 

plexos coróides existentes em cada um, pelo próprio epitélio do sistema ventricular e pelos 

vasos sanguíneos das leptomeninges (Tipold, 2006). Os ventrículos são cavidades 

revestidas por células ependimárias, e onde pelo conjunto de células ependimárias 

modificadas e por invaginações da membrana pia-máter altamente vascularizada são 

formados os plexos coróides (Fletcher & Beitz, 2013). 

Em relação ao conjunto de células do SNC - neuroglia - estas podem ser divididas 

em dois grandes grupos pela sua origem, morfologia e função: microglia e macroglia. A 

microglia tem origem mesodermal e faz parte do sistema fagocítico macrofágico. (Evans & 

de Lahunta, 2013; Gomes et al., 2013). A macroglia tem origem ectodermal e nela estão 

compreendidos os astrócitos, oligodendrócitos, ependimócitos e axónios. (Evans & de 

Lahunta, 2013; Gomes et al., 2013). 

A partir desta descrição, é mais fácil localizar e perceber o desenvolvimento de 

tumores do SNC, em particular os que se desenvolvem dentro do espaço intracraniano. 

O presente trabalho tem como objetivo relacionar as características de imagem que 

tumores intracranianos, em especial os meningiomas, apresentam na ressonância 

magnética (RM) bem como concluir qual a terapia ou conjunto de terapias se revela(m) mais 

efetiva(s) na resolução deste tipo de tumores na espécie felina. 
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Neoplasias intracranianas 
 

Nos últimos anos o aumento de casos com diagnóstico final de neoplasia 

intracraniana deve-se, sem dúvida, a uma maior preocupação da parte dos tutores dos 

animais e com certeza, ao facto de a Tomografia computorizada (TC) e RM estarem cada 

vez mais disponíveis na Medicina Veterinária como meios de auxílio ao diagnóstico (Bagley, 

2004). 

Após o animal ser submetido aos exames de diagnóstico e ser confirmada a 

presença de uma lesão tumoral, pretende-se que esta mesma seja corretamente localizada 

e classificada para que haja uma abordagem terapêutica adequada ao problema 

apresentado. Primeiramente, as neoplasias são localizadas dentro das estruturas 

intracranianas e seguidamente classificadas quanto ao seu comportamento e origem através 

da análise citológica e histopatológica (Morris & Dobson, 2001). 

Dentre os vários tipos de neoplasia intracraniana primária possíveis em cães e em 

gatos, os meningiomas, os gliomas, os tumores do plexo coróide e os ependimomas são os 

que se revelam mais frequentes, no entanto, dentro deste grupo, existe uma diferença 

notória no que diz respeito à sua frequência de ocorrência ( Snyder et al., 2006; Troxel et al., 

2003). 

Um dos tumores intracranianos primários mais frequentes no cão e no gato é o 

meningioma (Foster et al., 1988; Motta et al., 2012; Snyde et al., 2006; Troxel et al., 2003).  

Num estudo realizado por Troxel e seus colaboradores, no qual existiu uma 

amostragem de 228 gatos, que no seu conjunto apresentaram 244 neoplasias, 85.7% dos 

tumores intracranianos primários eram meningiomas, 7,5% gliomas, 0,6% tumores do plexo 

coróide e 4,2% ependimomas, percentagens estas idênticas às obtidas noutros estudos 

(Tomek et al., 2006; Troxel et al., 2003, 2004), sendo que os dois últimos se possam 

considerar muito pouco frequentes nas espécies domésticas (Foster et al., 1988; Vural et al., 

2006). 

Na espécie canina verifica-se também uma frequência no sentido ascendente da 

ocorrência de ependimomas, tumores do plexo coróide, gliomas e meningiomas (Snyder et 

al., 2006; Song et al., 2013; Vural et al., 2006). 

Os meningiomas intracranianos são, geralmente, tumores extra-axiais (ocorrem fora 

do parênquima cerebral), de crescimento lento, que se crê serem originados a partir da 

transformação neoplásica de células meningoteliais da membrana dura-máter, aracnoide e 

pia-máter e que podem invadir diretamente o tecido nervoso (Motta et al., 2012; Uriarte et 

al., 2011). Presume-se que os meningiomas intraventriculares tenham origem na tela 

coroideia, pia-máter ou plexo coróide (Summers et al., 1995). Podem também ser 

considerados intra-axiais quando originados na foice do cérebro ou no plexo coróide (Lu et 

al., 2003; Nafe, 1979; Troxel et al., 2003). 

As células originárias desta neoplasia, principalmente as da membrana aracnóide, 

são dotadas de uma capacidade multifuncional, o que por si só pode explicar a grande 

diversidade de subtipos deste tumor (Louis et al., 2007; Motta et al., 2012). 

Em 2007 foi publicada a 4ª edição de classificação de tumores do SNC pela World 

Health Organization (WHO), o que permite classificar os meningiomas humanos em 

diferentes subtipos de acordo com as características histopatológicas bem como proceder à 

sua gradação (Louis et al., 2007).  
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Em medicina veterinária, a classificação de tumores do SNC foi proposta por 

Koestner e seus colaboradores, onde separaram os meningiomas em dois grandes grupos: 

(1) benignos de crescimento lento, classificados segundo a sua histomorfologia em 

meningoteliais, fibrosos, transicionais, psamomatosos, angioblásticos, papilares, granulares 

ou mixóides, e (2) anaplásicos (malignos) (Koestner et al., 1999). Alguns subtipos mais 

incomuns reconhecidos em meningiomas humanos, como o microcístico, coróide, 

lipomatoso e secretório, foram também descritos em cães (Louis et al., 2007; Polizopoulou 

et al., 2004; Salvadori et al., 2011; Vernau et al., 2001). 

Segundo Koestner e seus colaboradores (1999), os meningiomas do grupo benigno, 

foram classificados segundo as suas características histomorfológicas, como sendo: 

1. meningioma meningotelial: descrito como um tumor composto por lóbulos 

sólidos de células poligonais. As células neoplásicas são distinguidas por 

apresentarem citoplasma eosinofílico, margens celulares indistintas, núcleos 

redondos a ovais levemente pontilhados, por vezes com invaginações 

citoplasmáticas, nucléolos pequenos ou impercetíveis e índice mitótico baixo; 

ocasionalmente são vistas células gigantes com núcleos bizarros (Koestner et 

al. 1999). Subtipo comum na espécie canina (Patnaik & Hurvitz, 1986). 

2. meningioma fibroso: composto por células fusiformes dispostas em longos 

fascículos entrelaçados. As células neoplásicas apresentam uma pequena 

quantidade de citoplasma eosinofílico com margens celulares indistintas, 

núcleo oval levemente pontilhado e nucléolos pequenos ou impercetíveis. 

Pequenas a abundantes quantidades de colagénio e reticulina separam estas 

células (Koestner et al. 1999). 

3. meningioma transicional: caracterizado por apresentar propriedades 

histológicas do meningioma meningotelial e fibroso. Frequentemente são 

encontrados agregados celulares em forma de espiral concêntrica à volta dos 

capilares com a possibilidade de se observarem corpos psamomatosos no 

centro das espirais (Koestner et al. 1999). Em cães, a maioria dos 

meningiomas são classificados como meningiomas transicionais (Patnaik & 

Hurvitz, 1986), no entanto, também este subtipo já foi reportado e gatos 

(Tagliari et al., 2016). 

4. meningioma psamomatoso: tumor caracterizado pela presença de 

concreções hialinas laminadas, frequentemente mineralizadas; possível 

necrose (Koestner et al. 1999). 

5. meningioma angioblástico: caracterizado pela numerosa presença de grandes 

e/ou pequenos vasos sanguíneos. Ocasionalmente surgem agregados de 

células meníngeas (Koestner et al. 1999). Este subtipo é raro em animais 

domésticos, mas já foi descrito no cão (Marcasso et al., 2015). 

6. meningioma papilar: descrito como um tumor no qual células meningoteliais 

estão dispostas em estruturas papilares nos núcleos vasculares (Koestner et 

al. 1999). Subtipo raro em animais domésticos, mas descrito em cães 

(Marcasso et al., 2015). 

7. meningiomas granulares: este subtipo de tumor apresenta 

predominantemente células ovais a poligonais, caracterizadas por citoplasma 

abundante, eosinofílico e granular; núcleo central, vesicular, redondo a oval, 

de grandes dimensões (Long, 2006). Pode apresentar células alongadas com 
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núcleo pequeno, oval a alongado, hipercromático e citoplasma escasso, 

muitas vezes granular. Os grânulos citoplasmáticos têm, na maioria das 

vezes, reação positiva ao ácido periódico-Schiff (PAS) e resistente à diastase 

(amilase salivar) nos dois tipos de células presentes (Koestner et al. 1999). 

Este tumor é raro nos animais domésticos, mas já foi algumas vezes descrito 

no cão (Higgins et al., 2001; Parker et al., 1978; Patnaik, 1993). 

8. meningioma mixóide: tumor no qual estão presentes células neoplásicas 

vacuolizadas, separadas por uma quantidade moderada a elevada de matriz 

mixomatosa. A fossa caudal e a região próxima da medula espinhal são as 

localizações mais frequentemente afetadas por este tipo de tumor (Koestner 

et al., 1999).  

Por sua vez, os meningiomas anaplásicos/malignos são tumores que são 

distinguidos pelo seu carácter maligno, o qual é caracterizado por um elevado índice 

mitótico, elevada celularidade, padrão de crescimento contínuo, necrose extensa, invasão 

cerebral e capacidade metastática. É um tipo de neoplasia rara nos animais domésticos, 

mas já descritos na espécie canina (Maeda et al., 2005; Sturges et al., 2008). 

 

 Os meningiomas que apresentem pouca definição histológica, podem ser mais 

precisamente classificados com o auxílio imunohistoquímico que consiste num painel de 

vimentina, CD34 e E-caderina (Ramos-Vara et al., 2010). 

Macroscopicamente, os meningiomas podem apresentar-se numa forma redonda, 

oval, achatada ou lobulada. Geralmente são circunscritos e de consistência firme, com uma 

cor que pode variar de cinza-claro a rosa-claro, comummente encapsulados. Quando 

seccionados, apresentam uma estrutura interna que pode ser lobulada e fibrilar. No seu 

ponto focal de crescimento, podem causar atrofia tecidual e hemorragia, sendo que a 

presença de necrose, embora não muito frequente, pode ser uma consequência do tumor 

(Horta et al., 2015; Patnaik & Hurvitz, 1986; Vandevelde et al., 2012). 

No entanto, apesar de ser o mesmo tipo de tumor, o factor espécie interfere nas suas 

características histomorfológicas. Os meningiomas caninos são bem definidos, lobulados, 

firmes e muitas vezes granulares, de cor branca a acastanhada, com uma ampla base de 

ligação às meninges. A maioria tem uma expansão intra-axial com possibilidade de invasão 

do parênquima cerebral (Vandevelde et al., 2012). Nos gatos, os meningiomas são bem 

definidos, globulares, de grande consistência e de cor amarelada a acinzentada. A sua 

maioria tem uma extensão por compressão (Vandevelde et al., 2012) . 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os meningiomas humanos podem 

ser classificados segundo o grau, de I a III, tendo em conta a classificação histopatológica, 

localização tumoral e ocorrência de metástases (Louis et al., 2007). Posteriormente, este 

sistema de graduação foi adaptado à espécie canina e felina (tabela 1) e tem sido posto em 

prática (Horta et al., 2015) com o intuito de prever um diagnóstico mais preciso (Marcasso et 

al., 2015). 
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Tabela 1. Classificação dos meningiomas segundo a OMS (sistema WHO) - adaptado à espécie 
canina e felina (Sessums & Mariani, 2009) 

Grau I / 
Benigno 

Figuras mitóticas ocasionais 
É o mais comum  
Índice Ki-67: <4% - 5% 

Grau II / 
Atípico 

Pelo menos 4 figuras mitóticas em 10 campos de maior ampliação 
Ou 
Contendo 3 dos seguintes parâmetros: 

 Celularidade aumentada 
 Células pequenas com um rácio núcleo/citoplasma elevado 
 Nucléolos proeminentes  
 Padrão de crescimento em folha 
 Pequenos focos de necrose  
 Índice Ki-67: 5%-10% 

Grau III / 
Maligno 

Citologia maligna facilmente reconhecida  
20 ou mais figuras mitóticas em 10 campos de maior ampliação 
Invasão cerebral comum 
Índice Ki-67: >15% 

Índice Ki-67 (índice proliferativo): percentagem de células positivas em relação a um total 

avaliado. 

Convém salientar que uma baixa proliferação celular não equivale a um melhor 

prognóstico para o animal (Matiasek et al., 2009). 

Em relação à sua forma de apresentação, na maioria das vezes, são lesões 

unilaterais solitárias (Forterre et al., 2007) mas, principalmente em gatos, podem aparecer 

em forma múltipla (Forterre et al., 2007; Troxel et al., 2003). 

Etiologia  

 

Até aos dias de hoje, a causa da ocorrência de tumores intracranianos em cães e em 

gatos permanece desconhecida (Morris & Dobson, 2001). 

Em relação à ocorrência de meningiomas múltiplos, nas últimas duas décadas, 

vários estudos foram realizados com o intuito de elaborar teorias que expliquem a sua 

formação (Simis et al., 2012). Uma das teorias defende que a origem dos tumores múltiplos 

está em várias células neoplásicas existentes na dura-máter e que, posteriormente, 

proporcionam o desenvolvimento de tumores metacrónicos ou sincrónicos, ou seja, 

meningiomas múltiplos terão supostamente origem independente, e serão portanto tumores 

policlonais (Borovich et al., 1988). Outros autores sugerem que a disseminação por via do 

líquido cefalorraquidiano ou por via iatrogénica através da cirurgia serão as causas para a 

ocorrência da multiplicidade (Von Deimling et al.,1999). Simis e seus colaborados ainda 

referem que a etiologia destes tumores se baseia na heritabilidade (Simis et al., 2012).  

Normalmente, os meningiomas múltiplos que o animal apresenta são do mesmo tipo 

histológico, no entanto está descrita a ocorrência de variações no tipo histológicos dos 

meningiomas concomitantemente (Salvati et al., 2004), o que pode suportar a teoria de que 

os meningiomas múltiplos são independentes na sua origem (Forterre et al., 2007). 
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Epidemiologia  

Incidência e Prevalência  

 

Em cães, há muito que se especula que a incidência de tumores intracranianos seja 

de 14,5 casos em 100 000 (Axlund et al., 2002), embora ao longo dos anos, vários estudos 

tenham sido realizados e novas conclusões deles advieram. Snyder e seus colaboradores, 

concluíram que esta prevalência seria bastante mais elevada, cerca de 3 %, conclusão esta 

que Song e a sua equipa vieram apoiar, com uma conclusão que estima uma prevalência de 

cerca de 5% (Snyder et al., 2006; Song et al., 2013). Em humanos, um estudo foi realizado 

por Ostrom e seus colaboradores, onde 311 202 indivíduos estiveram envolvidos, e onde 

verificaram a existência de uma incidência de 20.59 casos em 100 000, o que nos permite 

concluir que a incidência em cães é idêntica à observada em humanos (Ostrom et al., 2013; 

Surawicz et al., 1999). Já em gatos, verifica-se uma incidência de 3,5 casos em 100 000 

(Vandeveld, 1984; Solleveld et al., 1986). 

Apesar de os tumores intracranianos em cães e em gatos estarem a ser, ao longo 

dos anos bem descritos, a prevalência ainda é um dado desconhecido devido à inexistência 

de uma base de dados que contenha informação concreta (O’Brien & Coates, 2010), no 

entanto estima-se que a prevalência de tumores intracranianos em gatos seja, 

aproximadamente, de 2,2% (Cameron et al., 2015). 

 

 

Comportamento tumoral  

 

Quando falamos no termo “comportamento tumoral” em relação às neoplasias, 

referimo-nos ao seu carácter, ou seja, se este é “benigno” ou “maligno”, contudo, a 

aplicação destes termos nos tumores intracranianos não é muito relevante quanto é noutros 

tumores com diferente localização, isto porque um tumor intracraniano pode apresentar-se 

como benigno em termos citológicos mas, após a falha de mecanismos de compensação, 

poderá colocar em risco a vida do animal, ou seja, em termos citológicos o tumor pode ser 

considerado benigno e, concomitantemente, incompatível com a vida – malignidade 

biológica – com consequências como hemorragia, elevação da pressão intracraniana (PIC), 

edema cerebral, herniação e obstrução do LCR (Horta et al., 2015; Morris & Dobson, 2001).  

Quanto aos meningiomas na espécie canina, felina e humana, estes são muitas 

vezes classificados histologicamente como benignos e com baixa capacidade para 

metastizar (Horta et al., 2015). Convém ressaltar que meningiomas caninos, sendo 

regularmente classificados como benignos, são com frequência localmente invasivos, 

afetando o tecido cerebral saudável; contrariamente, na espécie felina, apresenta-se 

circunscrito, o que o separa do tecido cerebral saudável (Morris & Dobson, 2001). 
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Fatores de predisposição  

Raça 

Gatos 

Até aos dias de hoje, em gatos, ainda não foi reportada nenhuma predisposição 

racial para os diferentes tipos de neoplasias intracranianas (Tomek et al., 2006). Com base 

em vários estudos publicados, parece haver uma maior predisposição do gato doméstico de 

pelo curto, no entanto, a população felina é composta predominantemente por gatos desta 

raça, o que por si só, poderá levar a que se tirem falsas conclusões (Troxel et al., 2003; Zaki 

& Hurvitz, 1976). Também já foi descrita a ocorrência de meningiomas em gatos persa, Main 

Coon e siamês, porém, não foi encontrada significância estatística (Adamo et al., 2004). 

Cães 

Vários autores sugerem uma maior predisposição de algumas raças para 

desenvolverem tumores intracranianos, como Golden Retriever, Boxer, Scottish Terrier, Old 

English Sheepdog e Doberman Pinscher (Heidner et al., 1988; Snyder et al., 2006).   

Mais especificamente, os Boxers e Boston Terriers parecem ser os mais afetados 

com tumores da glia (astrocitoma, oligodendroglioma ou glioma indiferenciado) (Snyder et 

al., 2006). 

Em 2013, num dos estudos mais recentes e com uma amostragem elevada, Song e 

seus colaboradores, relacionaram a idade, a raça e o peso corporal como fatores 

predisponentes para o desenvolvimento de neoplasias intracranianas. De acordo com o seu 

estudo, afirmaram que cães de raça cruzada, Golden Retriever, Schnauzer Miniatura e Rat 

Terrier, apresentavam maior risco de desenvolverem meningiomas, assim como uma idade 

avançada e o facto de serem de raças grandes, se mostraram ser características a favor do 

desenvolvimento do tumor. Em relação a tumores da glia (astrocitoma, oligodendroglioma, 

oligoastrocitoma, gliomatose cerebral) animais das raças Boxer, Bulldog Francês, English 

Toy Spaniel, Bulldog Inglês e Bullmastiff foram os que apresentaram maior predisposição à 

sua ocorrência (Song et al., 2013). 

Bastante importante de referir, é o facto de que foi comprovada uma relação linear 

entre o avanço da idade e a probabilidade de desenvolvimento de gliomas, ou seja, sempre 

que havia um aumento de um ano de idade, a probabilidade de desenvolvimento da 

neoplasia em questão, aumentava 40% (Song et al., 2013). Considerando as neoplasias do 

plexo coróide /ependimomas, concluiu-se que o Dálmata e o Setter Inglês são os que têm 

mais propensão a serem afetados por tais neoplasias, assim como raças grandes (Song et 

al., 2013). Contrariamente a um estudo publicado anteriormente, Song e seus colaboradores 

concluem também que animais da raça Doberman Pinscher e Cocker Spaniel apresentam 

um risco reduzido de desenvolverem uma neoplasia intracraniana (Heidner et al., 1988; 

Song et al., 2013).  
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Idade  

 

Em relação à idade, vários estudos afirmam que a média de idade com que os 

animais são diagnosticados com tumores intracranianos é 9 anos (Heidner et al., 1988; 

Bagley et al.,1999; Snyder et al., 2006), sendo que cães com meningiomas são 

significativamente mais velhos que cães com outras neoplasias (11-14 anos) (Bagley et al., 

1999; Snyder et al., 2006). No seu estudo, Song e seus colaboradores, verificaram que cães 

de idade <1 ano, são mais propensos a desenvolver gliomas, embora com uma 

probabilidade bastante reduzida, cerca de 1/435, com um pico de prevalência deste tumor 

aos 7/8 anos(Song et al., 2013).  

Gatos de idade entre os 9 e 11 anos são mais propensos a desenvolverem tumores 

intracranianos (Tomek et al., 2006; Troxel et al., 2003). Nesta espécie verifica-se o mesmo 

cenário que na canina, em relação à idade dos animais que são diagnosticados com 

meningioma, sendo mais frequente em animais geriátricos com idade igual ou superior a 10 

anos (Cameron et al., 2015; Nafe, 1990). 

 

Sexo 

 

 Estas duas espécies também partilham o facto de a prevalência de tumores 

intracranianos ser maior no sexo masculino do que no feminino, com um rácio M:F de 1.5 

(Heidner et al., 1988; Troxel et al., 2003), prevalência compatível com a que se verifica em 

humanos (Bondy & Ligon, 1996). 

Os meningiomas em cães parecem ter um rácio M:F de 0.6 (Greco et al., 2006; 

Solleveld et al., 1986), similar ao que foi reportado em humanos, onde tumores 

intracranianos têm uma prevalência maior no sexo masculino, mas meningiomas 

intracranianos apresentam um rácio M:F de 1:2 (Adamo et al., 2003; Bondy & Ligon, 1996; 

Figueiredo et al., 1998; Solleveld et al., 1986), no entanto vários estudos não obtiveram as 

mesmas conclusões (Marcasso et al., 2015; Sturges et al., 2008). 

 Na espécie felina, um rácio M:F de 1,8:1 foi observado por Cameron e seus 

colaboradores, sendo este valor compatível com outros estudos (Zaki & Hurvitz, 1976; 

Gordon et al., 1994; Troxel et al., 2003; Cameron et al., 2015) 

 

Localização das neoplasias intracranianas 

 

Desde a década de 90 que as técnicas de neuroimagem como TC e a RM 

começaram a ser mais aplicadas na medicina veterinária e isso permitiu detetar e identificar 

com maior precisão a localização das neoplasias, bem como tornar os diagnósticos mais 

precisos em termos de diferenciação dos tipos de tumores presentes (Vernau et al., 2001). 

Quanto à localização das neoplasias do SNC, a ocorrência de tumores primários é 

mais frequente no encéfalo do que na medula espinhal (Morris & Dobson, 2001). 

Estudos prévios suportam o facto de que os tumores intracranianos em cães e gatos 

se localizam maioritariamente no telencéfalo (Bagley et al., 1999; Snyder et al., 2006; 

Snyder et al., 2008; Tomek et al., 2006).  
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No cão, a área olfatória e a fossa caudal parecem ser as mais afetadas (Snyder et 

al., 2006; Muñana, 2004), enquanto no gato, destaca-se a região supratentorial (92.4%) 

(Troxel et al., 2003), em particular os lobos parietais e frontais (Tomek et al., 2006).  

Focando na localização de meningiomas, estes parecem ter maior tendência para se 

desenvolverem nos lobos frontal e pré-frontal e nos lobos frontal, parietal e no terceiro 

ventrículo, no cão e no gato, respetivamente (Foster et al., 1988; Johnson, 1990; Tomek et 

al., 2006; Troxel et al., 2003).  

 

Classificação dos tumores segundo a sua origem  

 

Os tumores intracranianos podem ser classificados em primários e secundários 

(tabelas 2 e 3), sendo que os primários são neoplasias que se desenvolvem a partir de uma 

transformação de carácter maligno das células do encéfalo, das meninges ou da vasculatura 

cerebral (Bley et al., 2005; Bagley, 2004) e os secundários podem ser formados a partir de 

estruturas adjacentes como ossos ou músculos e que a partir destes se estendem para 

dentro do encéfalo ou então ser originados devido a uma disseminação hematogénica de 

células tumorais provenientes de um foco neoplásico localizado noutro órgão (Long, 2006).  

Tanto na espécie canina como na felina, os tumores intracranianos primários são 

mais frequentes do que os secundários. De acordo com Troxel e seus colaboradores, na 

espécie felina, os tumores primários chegam a representar cerca de 70.6% contra 29.4% 

dos tumores secundários (Troxel et al., 2003).  

Em relação aos tumores primários intracranianos comummente reportados em cães, 

os meningiomas representam cerca de 30 – 45 % dentro dos demais possíveis (Heidner et 

al., 1988; Snyder et al., 2006), sendo que gliomas e sarcomas indiferenciados também se 

inserem no grupo dos tumores primários mais frequentes em cães (Morris & Dobson, 2001; 

Nafe, 1990).  

Na espécie felina, uma percentagem igualmente elevada foi comprovada por Troxel e 

seus colaboradores num estudo retrospetivo no qual foram analisados os registos médicos 

de 160 animais apresentando no seu total 185 tumores intracranianos, dos quais 58.1% 

eram meningiomas (Troxel et al., 2003).  

Os meningiomas podem ocorrer na forma solitária ou múltipla (Zaki & Hurvitz, 1976; 

Foster et al., 1988; Heidner et al., 1988), sendo a espécie felina mais propensa à 

multiplicidade (Forterre et al., 2007; Gordon et al., 1994; Lu et al., 2003). É de salientar que 

a ocorrência concomitante de dois tipos diferentes de tumor deva ser reconhecida como 

uma possibilidade (Snyder et al., 2006). Nesta espécie, o linfoma é o tumor intracraniano 

secundário mais frequente (Tomek et al., 2006; Troxel et al., 2003)  

Pode considerar-se raro o facto de tumores intracranianos primários metastizarem 

para fora da cavidade craniana, no entanto há relatos de meningiomas intracranianos 

caninos que metastizaram para os pulmões e para os rins (Marcasso et al., 2015; Schulman 

et al., 1992). Em humanos, o mesmo se verifica e apenas alguns casos foram reportados, 

nos quais o tumor metastizou por via líquido cefalorraquidiano (Hoffmann & Earle, 1960), 

mas a via hematogénica pode desempenhar essa função (Long, 2006). Em gatos, esta 

ocorrência permanece incomum (Troxel et al., 2003). 

Dentre os tumores primários que mais frequentemente metastizam para o cérebro, 

em cães, encontram-se o hemangiossarcoma, tumores pituitários, linfossarcomas e 
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carcinomas metastáticos (Snyder et al., 2008; Waters et al., 1989), facto compatível com o 

que se reportou em humanos (Choi et al., 2015). Em gatos esta ocorrência é extremamente 

rara, mas foi reportada por Troxel e a sua equipa, onde o tumor primário mais frequente foi o 

adenocarcinoma pulmonar (Troxel et al., 2003). 

Apesar de ser raro meningiomas metastizarem, aconselha-se um controlo de 

recidivas e pesquisa de metástases, nos pulmões e nos demais órgãos durante o 

seguimento do caso (Marcasso et al., 2015). 

 

 

Tabela 2. Classificação dos tumores segundo a sua origem (Adaptado de Fitzmaurice, 2010a; 

North & Banks, 2009) 

             

Origem 

    

 

Primários  

 

Secundários 

 

A
n

im
a

l 

 

 

 

 

 

Gato 

 

Meningioma  

Astrocitoma 

Oligodendroglioma 

Tumores do plexo 
coróide  

Linfoma  

 

Extensão local Extensão distante  

Tumores do crânio  

Tumores do nariz 

Tumores pituitários  

Tumores do nervo 
cranial 

 

 

Hemangiossarcoma  

Linfossarcoma 

Carcinoma metastático 

(Ex: da glândula 
mamária, dos pulmões, 
dos sacos anais, da 
próstata, dos rins, da 
glândula tiróide, da 
bexiga) 

Melanoma maligno  

Linfoma 

Cão Meningioma  

Glioma  

 

Tumores pituitários  

Tumores do nervo 
cranial  

Tumores do tecido 
circundante  

Tumores metastáticos  

(Ex: carcinoma mamário, 
linfoma) 
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Tabela 3. Classificação das neoplasias intracranianas nas espécies canina e felina 
(adaptado de Morris & Dobson, 2001) 

SC, sem comentário. 

 

 

 

 

 

 

Origem do 
tumor 

Tipo de tumor Localização 
mais 

frequente 

Predisposição Comentário 

 

 

Células 
nervosas 

Ganglioblastoma 

 

 

 

Neuroblastoma 

 

Meduloblastoma 

Cerebelo e 
tronco cerebral   

 

 

SC 

 

Epitélio 
cerebelar e 
olfatório 

Cães adultos   

 

 

 

SC 

 

Cães jovens  

Raro; 
crescimento 
lento  

 

Raro 

  

Malignidade 
elevada  

 

 

Neuroepitelial 

Ependimomas 
(neuroepitelioma) 

 

 

Tumores do plexo 
coróide (papiloma) 

Epêndima do 
sistema 
ventricular  

 

Sistema 
ventricular 

Cães adultos 
braquicefálicos 

 

 

Cães adultos 
braquicefálicos 

Agressivo e 
infiltrativo 

 

 

Crescimento 
lento  

 

 

 

 

Glial 

Oligodendroglioma 

 

 

 

Gliobastoma 

 

 

 

Astrocitoma 

Cérebro (lobos 
frontal e 
piriforme) 

 

SC 

 

 

 

Com > 
frequência no 
cerebelo  

Cães 
braquicefálicos  

 

 

Cães 
braquicefálicos 

 

 

SC 

 

Raro; 
infiltrativo  

 

 

 

Raro  
 

 

 

Infiltrativo e 
expansivo  

 

 

Meningeal 

Meningioma 

 

 

 

 

Cérebro e nas 
convexidades 
dos 
hemisférios 
cerebrais  

Cães e gatos  

 

 

 

 

Bastante 
comum; por 
vezes 
expansivo  
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SC, sem comentário. 

 

 

  

Tabela 3. Classificação das neoplasias intracranianas nas espécies canina e felina 
(adaptado de Morris & Dobson, 2001) (Continuação) 

Origem do 
tumor 

Tipo de tumor Localização 
mais 

frequente 

Predisposição Comentário 

 

 

Bainhas de 
mielina 

Schwanoma 

Schwanoma maligno 

Neurofibroma 

Neurilemoma  

Neurofibrossarcoma 

 

Usualmente 
não são 
intracraniano
s mas estão 
incluídos 
devido ao 
facto de 
serem 
tumores da 
bainha de 
mielina  

SC Exceção: 
neuroma 
acústico  

 

Neurohipófise 

Adenoma pituitário  

Astrocitoma 
pituitário posterior 

SC SC 

 

 

Outros 

Linfoma 

Hemangiossarcoma 

Teratoma 

Tumores das células 
germinativas 

SC SC 

 

Tumores 
metastáticos 

Carcinoma 
pulmonar, 
prostático, mamário  

Hemangiossarcoma  

Melanosarcoma  

SC SC 

Invasão direta 
do cérebro por 

tumores 
desenvolvidos 

em tecidos 
adjacentes 

Adenocarcinona 

Adenoma pituitário  

Tumores do crânio  

Tumores dos seios 
nasais e paranasais 

Tumores do ouvido 
médio 

 

SC SC 
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Sinais clínicos  

 

Relativamente aos sinais clínicos apresentados poe cães e gatos aquando da 

presença de uma neoplasia intracraniana, a compressão do parênquima cerebral 

saudável pelo tumor está na sua origem. Esta compressão provocará edema, 

hemorragia, necrose e inflamação reativa, alteração na pressão intracraniana e 

consequentemente alterações no normal funcionamento dos órgãos (Bley et al., 2005). 

Consequentemente, o anormal funcionamento leva a que os animais 

apresentem alterações comportamentais e temperamentais como por exemplo: estado 

mental alterado, desorientação e perda de hábitos aprendidos, o que muitas vezes 

pode ser associado ao envelhecimento e por esse motivo, não investigado aquando 

dos primeiros episódios (Gordon et al., 1994; Morris & Dobson, 2001). 

Entre os vários sinais clínicos possíveis num quadro clínico de neoplasia 

intracraniana, as convulsões são o que se revela mais frequente em cães e humanos. 

(Foster et al., 1988; Lynam et al., 2007). Já em gatos, segundo Troxel e seus 

colaboradores, embora também apresentem uma elevada probabilidade de 

apresentarem convulsões (23%) e realização de círculos (23%), a consciência alterada 

é o sinal clínico mais frequente (26%) (Troxel et al., 2003; Platt, 2016). Nesta espécie, 

verifica-se que as maiores causas de convulsões sejam a existência de neoplasias 

intracranianas, inflamação e doença vascular, menos comummente encefalopatia 

tóxica ou metabólica, enquanto a epilepsia idiopática seja assumida como pouco 

frequente (Platt, 2001; Schriefl et al., 2008).  

No entanto, o tipo, o grau e a localização (tabelas 3 e 4) do tumor são 

caraterísticas que podem favorecer o desenvolvimento de convulsões, verificando-se 

que em humanos os gliomas bem diferenciados e de baixo grau têm uma maior 

incidência de convulsões (Beaumont & Whittle, 2000), bem como tumores localizados 

nos lobos frontal temporal, parietal e occipital (Lynam et al., 2007).  

  

Tabela 4. Incidência de convulsões de acordo com o tipo de tumor em humanos 
(Beaumont & Whittle, 2000; Rasmussen et al., 1959; Whittle & Beaumont, 1995) 

Tipo de tumor Incidência de convulsões 

Oligodendroglioma 89 – 90% 

Astrocitoma 60 – 66% 

Glioblastoma 31 – 40% 

Meningioma 29 – 41% 

Metástases originárias de tumores 
primários com localização extracraniana 

35% 

 

Lynam e seus colaboradores afirmam ainda no seu estudo, que tanto pacientes 

com tumor intracraniano primário ou secundário, apresentaram convulsões, no 

entanto, como sintoma inicial, um quadro convulsivo foi significativamente mais 

comum em pacientes com tumor primário do SNC do que com tumor secundário, 

afirmações estas que estão de acordo com o que foi descrito noutros estudos em 

humanos (Lynam et al., 2007; Oberndorfer et al., 2002; Wójcik-Draczkowaka et al., 

2003). 
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É de salientar que nem todas as áreas do encéfalo têm a mesma predisposição 

para desenvolver atividade epilética. As convulsões também podem ser originadas no 

tronco encefálico e no sistema corticotalâmico, mas é no córtex cerebral que 

predominantemente se originam (Fisher et al., 2005) 

Em cães, até à data, ainda não existem estudos que possam relacionar o tipo 

de tumor com a epileptogenese (Tomek et al., 2006) , contudo, a localização parece 

ser o fator mais importante associado a este mecanismo (Bagley & Gavin, 1998). 

Como tal, nesta espécie, alguns autores afirmam que o lobo frontal (44%), o lobo 

parietal (20%) e a região olfatória (20%) são os que mais dão origem a convulsões 

(Bagley et al., 1999).  

Em gatos, Tomek e os seus colaboradores, afirmam haver uma relação entre a 

localização do tumor no córtex cerebral e a epileptogenese (Tomek et al., 2006).  

A localização, o tamanho e a taxa de crescimento do tumor são fatores cruciais 

para o desenvolvimento de sinais neurológicos mais específicos, alguns dos quais 

possíveis apresentados na tabela 5 (Morris & Dobson, 2001). 

 

      Tabela 5. Possíveis sinais clínicos neurológicos de acordo com a localização de um 

tumor intracraniano (adapatado de Morris & Dobson, 2001) 

Localização do tumor Sinais clínicos associados 

Córtex cerebral 

Convulsões  

Movimentos anormais: 

Realização de círculos (usualmente ipsilateral) 

Vaguear 

Pressão da cabeça contra obstáculos  

Hipotálamo 

Alterações do estado mental  

Défices visuais ( nervo ótico afetado) 

Diabetes insipido 

 

Mesencéfalo 

Défices oculares (nervo oculomotor afetado):  

Dilatação pupilar anormal 

Estrabismo 

Hemiparesia ipsilateral 

 

Cerebelo 

Dismetria  

Ataxia  

Membros afastados entre si 

Tremores intencionais 

 

Vestibular 

Inclinação da cabeça 

Realização de círculos  

Nistagmo  

Estrabismo vestibular  

Tronco cerebral (região ventral) 

Défices dos nervos cranianos (V,VI,VII,IX,X) 

Hemi a tetraparesia  

Respiração irregular  
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É ainda importante referir que Troxel e seus colaboradores, numa amostra de 

160 animais, observaram que 21,2% dos felinos diagnosticados com uma neoplasia 

intracraniana, não apresentavam qualquer sintomatologia e que em cerca de 19% dos 

casos, o tumor foi considerado um achado incidental, facto este comprovado em vários 

estudos (Forterre et al., 2007; Lu et al., 2003; Troxel et al., 2003). 

Pelo facto de o meningioma ser uma neoplasia com uma taxa de crescimento 

lenta, os sinais clínicos, em cães e em gatos, aparecem de uma forma vagarosa 

(Sessums & Mariani, 2009). A sua gravidade depende da taxa de crescimento e 

localização do tumor, do edema peritumoral, da PIC e dos mecanismos 

compensatórios do cérebro (Morris & Dobson, 2001; Sessums & Mariani, 2009). À 

medida que o tumor cresce e consequentemente pressiona o parênquima saudável, 

também os mecanismos compensatórios (Ex: diminuição do fluxo/volume sanguíneo e 

do LCR) vão colapsar, levando ao agravamento dos sinais clínicos (Sessums & 

Mariani, 2009). 

Os sinais clínicos específicos associados a meningiomas localizados nos 
hemisférios cerebrais diferem dependendo da espécie afetada. No cão, as convulsões 
são o principal sinal clínico (Bagley et al., 1999; Snyder et al., 2006), enquanto no 
gato, as alterações comportamentais e realização de círculos sobressaem quanto à 
frequência (Nafe, 1979; Troxel et al., 2003). 

Os meningiomas localizados no tronco cerebral podem levar a sinais clínicos 

como alteração do estado mental, ataxia vestibular, realização de círculos, inclinação 

da cabeça, défices dos nervos cranianos ipsilaterais ou hemi ou tetraparesia (Axlund 

et al., 2002; Morris & Dobson, 2001). Por outro lado, quando localizados no cerebelo, 

hipermetria, ataxia cerebelar e tremores da cabeça são os sinais clínicos que podem 

ser observados. A síndrome vestibular paradoxal pode ser associada a meningiomas 

localizadas no ângulo cerebelo pontino (Bagley et al., 2000; Quesnel & Parent, 1995). 

É de salientar que gatos geriátricos com meningioma, independentemente da 

sua forma de apresentação (solitária ou múltipla), podem não apresentar sinais 

clínicos específicos, sendo que a maior queixa do proprietário seja a alteração 

comportamental (Forterre et al., 2007; Lu et al., 2003; Sessums & Mariani, 2009; 

Troxel et al., 2003). Sinais clínicos não específicos como letargia e anorexia podem 

ser observados (Troxel et al., 2003). 

Quando a pressão intracraniana é demasiado elevada, pode haver herniação 

do cérebro pelo orifício magno (foramen magnum), o que pode causar alteração do 

estado mental, letargia, andar compulsivo, realização de círculos, pressão da cabeça 

contra obstáculos, distúrbios locomotores e mais tarde paragem cardiorrespiratória 

com consequente morte (Morris & Dobson, 2001).  

Como as convulsões são um sinal clínico bastante comum e os tumores 

intracranianos têm mais tendência a desenvolverem-se em cães com idade igual ou 

superior a 5 anos, a hipótese de estarmos perante uma neoplasia intracraniana deve 

ser considerada quando um animal apresenta um episódio convulsivo depois dos 4 

anos de idade (Bagley et al., 1999). 
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Diagnóstico 

 

Todas as etapas de diagnóstico a seguir quando uma animal apresenta uma 

sintomatologia compatível com disfunções do sistema nervoso (SN), são realizadas 

com várias finalidades como: confirmar que o problema é causado por uma lesão no 

sistema nervoso, localizar a lesão dentro deste, avaliar a gravidade e extensão da 

lesão, determinar a causa e/ou o processo patológico e estimar o prognóstico 

aplicando ou não as várias modalidades de tratamento possíveis (Lorenz et al., 2011). 

Um plano lógico deve ser seguido, começando pela anamnese, seguida de um 

exame físico e neurológico completos, análises laboratoriais (hematologia, bioquímica 

sérica e análise de urina), colheita e análise de LCR, técnicas de imagem (US, RX, TC 

e RM), citologia e biópsia da lesão, a fim de determinar com precisão um diagnóstico 

definitivo (North & Banks, 2009). 

No entanto, é de ter em conta que fatores como o risco possível para o animal, 

o custo e a acessibilidade aos exames complementares e a gravidade da doença, 

podem diminuir a possibilidade da realização de todos eles. Posto isto, há que 

estabelecer prioridades na realização de exames complementares, de forma a realizar 

os que mais provavelmente fornecerão dados que avaliem/concluam a causa mais 

provável do problema (Lorenz et al., 2011). 

 

Anamnese 

 

A recolha de uma história precisa e completa do animal é o primeiro e mais 

importante passo numa avaliação neurológica e uma valiosa ferramenta para a 

obtenção de diagnósticos diferencias e pode até, em certos casos, ser usada para 

prever um diagnóstico definitivo. O tutor tem um papel fundamental neste passo pois o 

que por ele é observado e relatado é essencial à construção de uma história mais 

completa, no entanto estas informações devem ser aceites com uma certa cautela. O 

ideal é que este transmita uma descrição clara e concisa do problema que o levou a 

procurar assistência médica, o que nem sempre é fácil. Se o tutor conseguir fazer um 

registo em vídeo do(s) episódio(s) isso poderá facultar informação muito útil e que 

ajude a clarificar o sucedido (Garosi, 2004). 

A descrição do acontecimento, da evolução e curso da doença são de extrema 

importância pois podem de imediato direcionar o clínico para uma série de 

diagnósticos diferenciais. Assim sendo, o médico veterinário deve conduzir o tutor, por 

meio de um questionário objetivo e utilizando uma linguagem simples, de forma a 

obter informações mais fiáveis. (Garosi, 2004; Jaggy & Spiess, 2010). 

Uma abordagem simples, direta e completa para auxiliar a recolha da história 

de um animal com sintomas neurológicos está exemplificada na tabela 6. 
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Tabela 6. Informação importante a obter do proprietário de um animal com sintomas 

neurológicos (Adaptado de Garosi, 2004) 

 

 

 

 

 

Informação geral 

 

 

 

 

 

 

 

Idade 

Número de irmãos e estado de saúde  

Há quanto tempo está com o proprietário 

Vacinação e desparasitação 

História de viagem  

História de traumatismo 

Ambiente em que habita 

Acesso a toxinas 

É animal único ou não 

Dieta 

Medicação atual ou recente 

Historia médica ou cirúrgica  

Alergias a medicação 

Avaliação do motivo de 
consulta 

Quando começaram os sinais? 

Como começaram os sinais? 

Alteraram-se desde então? 

Existe dor? 

Alguma medicação está associada com a 
alteração do estado do animal? 

Saúde 

Apetite  

Vómito, regurgitação, diarreia, tosse, 
espirros   

Contenção urinária e fecal 

Tolerância ao exercício 

Estado da visão 
 

 

Exame físico  

 

O grande objetivo da realização de um exame físico completo a todos os outros 

sistemas biológicos é descartar alguma(s) anormalidade(s) nele(s) existente que 

influencie(m) o sistema nervoso, que mimetize alguma disfunção neurológica ou que 

possa influenciar o prognóstico. Animais com défices locomotores devem ser sempre 

sujeitos a um exame ortopédico (Garosi, 2004). 

 

Exame neurológico  

 

O exame neurológico tem como objetivo comprovar a relação de um problema 

existente com o SN. 

Nestes animais, um exame neurológico completo é de extrema importância, 

mas é de salientar que em muitos dos quais se diagnostica posteriormente uma 

neoplasia intracraniana, este exame permanece inalterado ou com alterações muito 

ténues (Snyder et al., 2006). Este é compreendido por várias fases como observação 
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– informação sobre o estado mental, comportamento, postura e locomoção; palpação 

– massa muscular, tónus muscular e dor; avaliação da função dos pares cranianos; 

avaliação dos reflexos espinhais; avaliação da função sensorial; avaliação das reações 

posturais. Aquando desta avaliação é importante que o animal se mantenha calmo e 

que se evitem as provas dolorosas no início do exame, a fim de se conseguir fazer 

uma interpretação correta dos resultados (Jaggy & Spiess, 2010; Fitzmaurice, 2010b; 

Varejão et al., 2004). 

Como já foi referido, sinais clínicos neurológicos mais específicos dependem 

da localização do tumor. Assim, com o que é observado no exame neurológico, é 

então possível localizar a lesão dentro do SN. 

 

Análise do LCR 

 

O LCR é um fluido claro, transparente que rodeia e permeabiliza o SNC em 

toda a sua extensão. É produzido dentro dos ventrículos cerebrais pelo plexo coróide, 

circula pelo espaço subaracnóideo e é absorvido nos seios venosos durais (de 

Lahunta et al., 2015).  

Tem como funções proteger o SN em toda a sua extensão inserida no suporte 

físico, balanceando as diferenças de pressão que nele ocorrem, transporte de 

metabolitos e nutrientes entre o sangue e o parênquima nervoso, manutenção do 

equilíbrio iónico, bem como transporte de neurotransmissores e regulação da PIC em 

conjunto com a corrente sanguínea cerebral (de Lahunta et al., 2015). 

A análise do LCR é um teste secundário não específico mas, mesmo assim, é 

altamente recomendado para excluir doenças inflamatórias (Lecouteur, 2006). 

 Está descrito por vários autores que alterações de carácter inflamatório estão 

presentes no LCR aquando da presença de tumores intracranianos, tanto na espécie 

canina como na felina (Lecouteur, 2006; North & Banks, 2009).  

De forma geral, Lecouteur afirma que na análise do LCR, em cães, se observa 

um aumento de proteína e a contagem de leucócitos poderá estar dentro dos valores 

de referência ou ligeiramente aumentada em qualquer tumor intracraniano (Lecouteur, 

2006). 

Na espécie felina, Rand e seus colaboradores, já afirmaram que o diagnóstico 

de neoplasia intracraniana é mais provável quando, no seu conjunto, o animal é de 

idade igual ou superior a 7 anos, tem sinais neurológicos focais e progressivos ao 

longo de quatro semanas e se verifica uma concentração de proteína no LCR < 1 g/L 

(Rand et al., 1994). Também de encontro às afirmações anteriormente citadas, vão as 

conclusões de Bailey e Higgins, mais específicos quanto ao tipo de tumor 

(meningioma), que afirmam que cães e gatos com meningiomas geralmente 

apresentam leucocitose (>50 cels/µl) com mais de 50% dessas células sendo 

polimorfonucleadas (neutrófilos) (Bagley, 2004; Bailey & Higgins, 1986). Contra estas 

observações vão as de Dickinson e seus colaboradores que afirmam que pleocitose 

neutrofílica é possível mas não geral nos casos de presença de meningiomas, pelo 

que no seu estudo apenas 19% da amostra apresentou estas alterações no LCR 

(Dickinson et al., 2006). 

Segundo alguns estudos, a localização do meningioma também influencia os 

parâmetros analíticos do LCR, onde o facto de se desenvolver na fossa craniana 
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rostral, média e caudal, está associado ao surgimento de uma pleocitose neutrofílica, 

em cães (Dickinson et al., 2006; Heidner et al., 1988). 

Está descrito na literatura que o LCR de cães com meningioma confirmado 

apresentaram elevado ácido úrico no LCR, mas a significância clínica permanece 

desconhecida (Platt et al., 2006). 

Quanto à recolha da amostra, certos aspetos têm de ser tidos em conta. É 

usual verificar-se um aumento da PIC quando está presente uma neoplasia 

intracraniana. Por esta razão, é recomendado que a recolha se faça com precaução 

pois com o procedimento o gradiente de pressão já existente aumenta devido à 

descompressão, o que predispõe o individuo à herniação cerebral (Kornegay et al. 

1983). Assim, só depois da TC ou RM serem avaliadas é que se deve proceder à 

recolha, tendo em conta fatores como edema cerebral e hemorragia. Se este exame 

se demonstrar indispensável e a PIC estiver aumentada, é recomendada 

administração de manitol anteriormente à recolha da amostra e/ou a hiperventilação 

com oxigénio durante o procedimento (Lecouteur, 2006). 

Concluindo, e apesar de ocorrerem muito frequentemente, em cães e em 

gatos, alterações de carácter inflamatório no LCR quando existe uma neoplasia 

intracraniana, não se pode tomar este achado como regra. Devido à sua reduzida 

especificidade, uma análise isolada não demonstra grande utilidade na diferenciação 

entre uma doença neoplásica e uma inflamatória, daí ser recomendado para exclusão 

de diagnósticos diferenciais e nunca como método único para se achar um diagnóstico 

definitivo (Snyder et al., 2006). 

 

Imagiologia  

 

Visto uma função neurológica normal ser amplamente baseada numa normal 

estrutura anatómica, o objetivo do uso de técnicas de imagem é detetar alguma 

anormalidade no SN, para que seja obtido um diagnóstico anatómico preciso para se 

avaliarem as melhores hipóteses de tratamento (Lorenz et al., 2011b). 

 

Ultrassonografia e Radiografia 

 

A ultrassonografia do cérebro, embora útil, apenas traz resultados se houver 

uma fontanela aberta ou após craniotomia, o que permite a existência uma janela 

acústica; o mesmo se passa com a radiografia craniana que oferece pouca definição 

devido à sobreposição de estruturas ósseas, o que permite concluir que estas técnicas 

sejam bastante limitadas no que toca à conclusão de um diagnóstico definitivo em 

lesões intracranianas (Fossum, 2013b; O’Brien & Coates, 2010). 

A radiografia torácica e ultrassonografia abdominal são recomendadas, 

principalmente em animais geriátricos, com o propósito de excluir a presença de 

metástases, outras massas extracranianas ou outros problemas concomitantes 

(Snyder et al., 2006). 

Embora incomum, está descrito que meningiomas intracranianos metastizaram 

para os pulmões ou que podem estar associados a tumores pulmonares primários, 
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embora a probabilidade de ocorrência se verifique mais na espécie canina do que na 

felina (Gordon et al., 1994; Pérez et al., 2005; Snyder et al., 2006).  

Com o aumento da disponibilidade da RM e da TC na medicina veterinária, a 

técnica radiográfica convencional tem vindo a ficar para segundo plano, no entanto, 

quando há suspeita de lise ou hiperostose dos ossos cranianos, muitas vezes 

causadas por tumores intracranianos, estas alterações podem ser reveladas na 

radiografia craniana (Fossum, 2013a), principalmente no gato, onde muitas vezes o 

meningioma esta associado a hiperostose (Lang & Seiler,2010). 

 

Técnicas de imagem avançada 

 

O crescente aumento da disponibilidade e uso da tomografia computorizada, 

da ressonância magnética, ao mesmo tempo que algumas técnicas de biópsia foram 

aperfeiçoadas permite estabelecer um diagnóstico definitivo ante mortem e assim 

estabelecer o tratamento mais adequado e que proporcione ao animal maiores 

probabilidades de sobrevivência, juntamente com a maior qualidade de vida possível 

(Song et al., 2013) 

Tomografia computorizada 

 

Esta foi a modalidade avançada de diagnóstico a ser primeiramente 

desenvolvida, visto que está disponível na Medicina desde os anos 70 (Hounsfield, 

1973). Na década de 90, a TC em espiral foi introduzida e logicamente beneficiou, até 

aos dias de hoje, da evolução tecnológica, o que proporcionou a obtenção de imagens 

com mais rapidez, e lhe conferiu capacidade para formação de imagens 

tridimensionais, dentre elas a valiosa reconstrução multiplanar (Ohlerth & Scharf, 

2007; Varejão et al., 2007).  

A utilização de um meio de contaste iodado deve ser um procedimento 

padronizado no que diz respeito à avaliação de lesões intracranianas e mais um facto 

a favor desta afirmação é que lesões neoplásicas apresentam diferentes 

características na captação e dispersão do meio de contraste de lesões não 

neoplásicas (Fike et al., 1986). 

A TC providencia uma melhor deteção de alterações óssea mas, no que diz 

respeito à distinção entre processo inflamatórios e neoplásicos, esta pode ser menos 

precisa (LeCouteur et al., 1982). 

Usualmente, na TC, o meningioma é caracterizado por uma lesão com forte 

contraste em relação ao tecido normal (tabela 7). É de referir que lesões neoplásicas 

como tumores do plexo coróide e lesões inflamatórias como meningoencefalite 

granulomatosa podem ter a mesma aparência (Lorenz et al., 2011b; Speciale et al., 

1992; Turrel el al., 1986). 
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Tabela 7. Aparência de um meningioma nas imagens de TC nas espécies felina e 

canina (Hecht, 2011; Lang & Seiler,2010; Ohlerth & Scharf, 2007) 

Tumor Meningioma  

Ocorrência Solitário ou múltiplo (mais frequente em gatos) 

Localização 
Leptomeninges  

Fossa hipofisária  

Forma 

Redondo a oval 

Lenticular 

Base ampla  

Tipo placa  

Margens 
Distintas ou indistintas  

Regulares (lisas) ou irregulares (lobuladas ou angulares)  

Densidade Iso a hipodenso  

Contraste 

Bastante contraste em relação ao parênquima saudável  

Uniforme 

Contraste em anel  

Cauda dural 

Efeito massa Positivo  

Edema Pode estar presente  

Outras características 

Hiperostose (gato > cão) 

Mineralização  

Possível presença de quistos  

 

 

Em gatos com meningioma intracraniano, é usual observar-se hiperostose 

craniana na TC, ou seja, um espessamento ou crescimento ósseo excessivo ou 

anormal, resultado da erosão óssea causada pela pressão que o tumor exerce sobre o 

crânio e subsequente formação de aglomerados celulares tumorais que preenchem o 

espaço medular (Gordon et al., 1994; Troxel et al., 2004). 

 

Ressonância magnética  

 

A crescente evolução ao longo dos anos da utilização da RM na Medicina 

Veterinária tem vindo a favorecer a perspicácia do clínico no que toca à formulação de 

um diagnóstico em animais que apresentam um quadro clínico neurológico. Em 

comparação com a TC, esta confere um contraste superior em tecidos moles o que 

permite que haja uma maior diferenciação de estruturas anatómicas e pode ser 

realizada em diferentes planos sem que haja perda de resolução (Lorenz et al., 

2011b). 

A criação de imagens na RM é baseada no pressuposto movimento que os 

protões de hidrogénio, dentro dos tecidos biológicos, têm perante um campo 

magnético externo (Armour et al., 2011), assim, aquando da realização do exame, os 

protões alinham-se com o campo magnético principal e depois de aplicado um pulso 

de radiofrequência, há uma excitação dos mesmos que provoca o seu 

desalinhamento. Assim que o pulso cessa, os protões voltam ao seu nível de energia 

normal, emitindo energia e criando um sinal que é captado por um recetor (Hecht & 



Revisão bibliográfica 

22 
 

Adams, 2010). Neste processo de volta ao seu potencial energético normal, há um 

crescimento do vetor de magnetização longitudinal e transversal, estando este na 

origem das imagens ponderadas em T1 (T1-W) e em T2 (T2-W) (Armour et al., 2011).  

No decorrer dos processos patológicos, há alteração na quantidade, 

distribuição e ambiente destes protões, o que faz da RM a melhor modalidade de 

imagem para o diagnóstico, visto ser altamente sensitiva a estas alterações (Hecht & 

Adams, 2010). 

O diferente tempo de relaxamento T1 e T2 dos diferentes tipos de tecidos 

confere também um contraste distinto dos mesmos, tanto em imagens T1-W como em 

T2-W, permitindo assim distinguir os tecidos entre si, bem como os processos 

patológicos presentes, que em geral estão associados com um aumento da 

vascularidade e da presença de fluidos ( Armour et al., 2011; Hecht & Adams, 2010).  

No que diz respeito à utilidade das diferentes imagens, as T1-W são mais úteis 

para a avaliação de detalhes e estruturas anatómicas enquanto as imagens T2-W se 

revelam mais assertivas na identificação de alterações fisiológicas (Armour et al., 

2011). 

Diferentes tecidos são vistos nas imagens com diferentes intensidades. Quanto 

à intensidade do sinal, em T1-W a gordura mostra-se hiperintensa, o fluido hipointenso 

e os tecidos moles revelam uma intensidade intermédia entre os anteriores. Em T2-W, 

os fluidos e os tecidos que contêm maior quantidade de fluido revelam-se 

hiperintensos, o que faz desta sequência de imagem a preferida para deteção de 

processos patológicos como edema, inflamação e neoplasia, visto estarem associados 

a um aumento da quantidade de fluido (McRobbie et al., 2003). 

Características do tumor intracraniano como a sua origem axial, localização 

neuroanatómica, tamanho, forma, definição das margens, intensidade e regularidade 

do sinal, grau de realce após contraste, presença de edema peritumoral, 

mineralização, hemorragia, existência de quistos, herniação, efeito massa e grau de 

afeção do crânio, devem ser avaliadas, podendo sugerir qual o tipo de tumor presente 

(Bentley, 2015; Troxel et al., 2004). Dentro destas características, uma informação 

mais detalhada de cada uma delas é, provavelmente, possível de descrever e com 

isso conseguir prever o tipo de tumor com mais precisão (Troxel et al., 2004), como 

está demonstrado nas tabelas 8 e 9.  

Quanto à herniação transtentorial, esta parece ser mais característica de 

meningiomas, assim como a herniação cerebelar, no entanto, a localização do tumor 

parece ter um papel mais relevante do que o tipo de tumor na origem de herniação 

(Troxel et al., 2004). 
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Tabela 8. Modelo de interpretação das imagens de RM aquando da presença de um 
tumor intracraniano (Cherubini et al., 2005; Lu et al., 2003; Sturges et al., 2008; Troxel et 

al., 2004) 
 Denominação Descrição 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
 

 

Margens 

 

Regulares Lisas; arredondadas 

Irregulares Lobuladas; angulares 

Distintas Acentuadas  

Indistintas Nebulosas/esfumadas 

 

Intensidade do 

sinal 

 

Hiperintenso 

Isointenso 

Hipointenso 

Esta característica é diferenciada 

em relação à intensidade do sinal 

apresentado pela substância 

cinzenta em condições normais, 

apresentada na mesma RM. 

Regularidade do 

sinal 

Homogéneo 

Heterogéneo 
 

Realce do 

contraste 

Sem realce  

Suave O contraste é pouco visível  

Marcado 

 

Contraste bem delineado e 

marcado, com a mesma 

intensidade do sinal que a gordura. 

Em anel 

O contraste é mais pronunciado na 

periferia do que internamente do 

tumor 

Edema peritumoral 

(T2-W aumento da 

intensidade do 

sinal; 

T1-W intensidade 

do sinal normal a 

diminuída) 

Sem edema   

Suave 
Edema presente apenas na 

margem do tumor  

Moderado  
Extensão do edema para a área 

imediatamente adjacente ao tumor  

Marcado/Difuso  

Edema presente nos dois 

hemisférios cerebrais ou apenas no 

ipsilateral;  
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Tabela 8. Modelo de interpretação das imagens de RM aquando da presença de um 
tumor intracraniano (Cherubini et al., 2005; Lu et al., 2003; Sturges et al., 2008; Troxel et 

al., 2004) (Continuação) 
 Denominação Descrição 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
s
 

 

Envolvimento 

meningeal 

 

Cauda dural 

(Contraste realçado 

das meninges) 

Sinal hiperintenso em T2-W 

Sinal hiperintenso em T1-W PC 

Pode ser adjacente ao tumor ou ir 

além das suas margens 

 

Mineralização 

 

 

Presente 

 

Zonas hipointensas em todos os 

pulsos de frequência 

Hemorragia 

 

Aguda 

 

Zonas hiperintensas em imagens 

T1-W e T2-W 

Crónica 

 

Zonas hipointensas em imagens 

T1-W e T2-W 

 

Quistos  

Região bem definida em T2-W e 

com grande intensidade de sinal 

Baixa intensidade do sinal em 

imagens T1-W 

Afeção do crânio  

Quando se nota um espessamento 

(hiperostose) ou destruição do 

osso (osteólise) 

 

 

Herniação 

 

 

 

Transtentorial 

 

O parênquima normal cerebral 

comprime o mesencéfalo 

 

Cerebelar 

 

Extensão do cerebelo no foramen 

magnum ou além deste 
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Tabela 9. Características do meningioma apresentadas em imagens obtidas por RM no 
cão e no gato (Sturges et al., 2008; Troxel et al., 2003, 2004) 

 Cão Gato 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a

s
 

Margens Bem definidas 
Bem definidas, com 
possibilidade de 
massas multifocais  

Imagens pré-contraste 

T1-W: Iso-Hipointenso; 
hiperintensidade rara 

 

T2-W: Hiperintenso  

Isointenso, hipointenso 
Intensidade mista- rara 

T1-W: Iso-Hipointenso 

 

 

T2-W: Hiperintenso  

 

Padrão de contraste 

Marcado e uniforme  

 

Ocasionalmente contraste 
em anel  

Marcado e uniforme  

 

Ocasionalmente 
contraste em anel 

Edema Leve a moderado  Leve  

Hiperostose Raro 
73% casos (Troxel et 
al., 2003) 

Cauda dural Possivelmente presente  
64% dos casos (Troxel 
et al., 2003) 

Visualização do efeito 
massa 

100% dos casos 
(Ródenas et al., 2011) 

97% dos casos (Troxel 
et al., 2003) 

 

 

Biópsia  

 

O diagnóstico definitivo de qualquer tipo de tumor requer uma análise 

histopatológica do tecido (Adamo et al., 2004). 

Para ser definido um diagnóstico definitivo ante mortem, a amostra pode ser 

obtida por biópsia realizada intraoperatoriamente através de craniectomia ou por 

biopsia estereotáxica guiada por TC (Vernau et al., 2001). Contudo, existem vários 

fatores que ditam a utilização de uma ou outra técnica para a sua realização, entre 

eles o material disponível para o cirurgião, a aparência da lesão nas imagens de TC e 

RM, a sua localização e o estado neurológico do animal (Long & Anderson, 2004). 

A biópsia tem um papel fundamental na obtenção de um diagnóstico definitivo, 

o que posteriormente será uma mais-valia para a decisão do tratamento a que o 

animal será sujeito, bem como na predição de um prognóstico (Sessums & Mariani, 

2009). No entanto, tumores que se apresentem de forma difusa podem dificultar a 

obtenção da amostra e como consequência disso o diagnóstico definitivo pode não ser 

alcançado (Long & Anderson, 2004). 
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Biópsia através de craniotomia 

 

É uma técnica que permite o acesso a uma grande parte das estruturas 

cerebrais, mais especificamente, aos lobos olfatório, frontal, temporal, parietal e 

occipital, bem como ao cerebelo (Long & Anderson, 2004). 

Se há necessidade de preservar a arquitetura cortical, se se pretende obter 

uma amostra das leptomeninges, se o tumor está localizado na superfície ou se é 

imperativo realizar uma craniectomia de descompressão que consequentemente 

permita uma ampla visão cortical adequada, então este será o método de biópsia mais 

apropriado (LeCouteur & Dickinson,2010). 

Apesar de esta técnica apresentar uma reduzida taxa de morbidez e de 

mortalidade, não é recomendada em situações em que o tumor tenha uma localização 

mais profunda, sendo a melhor opção a utilização de técnicas de biópsia por 

estereotaxia, tanto em cães como em gatos (LeCouteur & Dickinson,2010). 

 

Técnica de mão livre para biópsia aspirativa por agulha fina 

 

Esta técnica permite fazer o acesso a lesões muito superficiais através da 

abertura de uma pequena janela óssea e a aspiração de material tumoral por meio de 

uma agulha fina, após a confirmação da localização da lesão pelas técnicas 

imagiológicas (Long & Anderson, 2004). Embora a ultrassonografia e a RM possam 

ser utilizadas como guias, a TC é a modalidade de obtenção de imagem preferida 

pelas suas características como, alta precisão, baixo risco, aquisição de imagem num 

curto período de tempo, elevado alcance das estruturas cerebrais e maior 

disponibilidade em relação à RM (Thanos et al., 2006). 

 

Biópsia por estereotaxia  

 

É uma técnica minimamente invasiva, relativamente rápida e bastante precisa, 

além de ter uma taxa de complicações bastante reduzida no pós-operatório 

(Lecouteur, n.d.; LeCouteur & Dickinson, 2010).  

A sua precisão baseia-se nas coordenadas tridimensionais geradas pela TC 

que permitem definir uma trajetória mais objetiva da agulha de biópsia, assim como 

deduzir a profundidade que esta necessita para atingir o alvo e obter a amostra 

desejada (LeCouteur,2008), no entanto quando as lesões não são bem percetíveis nas 

imagens de TC, a RM pode ser utilizada devido à maior capacidade de detalhe que 

confere sobre as estruturas anatómicas e por isso mesmo ajudar na precisão de 

localização da lesão (LeCouteur & Dickinson, 2010). 

Convém ressaltar que o cuidado a ter em biópsias de neoplasias que 

apresentem um grande grau de vascularização, deve ser redobrado e muita vezes, se 

possível, será preferível uma abordagem por craniotomia, pois será mais fácil controlar 

uma hemorragia iatrogénica (Long & Anderson, 2004). 

Apesar de complicações no pós-operatório serem raras, a hemorragia é a 

complicação mais comum, daí a grande importância de se evitarem vasos de grande 
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calibre e tumores altamente vascularizados e de haver um elevado controlo da 

pressão arterial durante a cirurgia. Por vezes, é necessária a realização de uma 

craniectomia para aliviar a PIC ou para controlar uma possível hemorragia (Long & 

Anderson, 2004). Em cães, também já foi reportada a ocorrência de convulsões, 

agravamento dos sinais clínicos, epistaxis, arritmia cardíaca, apneia e hipercapnia ( 

Koblik et al., 1999; Long & Anderson, 2004). Segundo Rossmeisl e seus 

colaboradores, o seu estudo foi coerente com outros já existentes, onde todos afirmam 

que hemorragia intracraniana, convulsões e o declínio do estado neurológico são as 

complicações pós-operatórias mais frequentemente associadas com a execução desta 

técnica, facto compatível com o que se reportou em humanos (Hall, 1998; Rossmeisl 

et al., 2015; Troxel & Vite, 2008). 

Após a realização da biópsia, seja qual for a abordagem utilizada, todos os 

animais devem ser imediatamente submetidos a uma TC ou RM para detetar possíveis 

hemorragias pós-operatórias ( Long & Anderson, 2004; Thanos et al., 2006)  

 

Análise citológica e histopatológica da amostra  

 

Após a obtenção da amostra por qualquer que seja a técnica previamente 

utilizada, uma avaliação citológica intraoperatória pode ser realizada num curto espaço 

de tempo e com grande precisão usando esfregaços ou técnicas de impressão que 

posteriormente serão fixados em álcool a 95% e corados com hematoxilina e eosina, 

podendo também ser utilizadas colorações como Giensa, azul de toluidina ou 

coloração de Papanicolau, entre outras (Lecouteur, n.d.; LeCouteur & Dickinson,2010). 

Sempre que o tamanho da amostra permitir, tanto uma análise citológica por meio das 

técnicas já descritas, ou por técnicas de congelamento utilizando nitrogénio líquido, 

devem ser realizadas (LeCouteur & Dickinson,2010).  

A análise citológica por esfregaço é uma técnica que preza pela rapidez, 

facilidade e simplicidade da preparação e execução, necessita pouco de equipamento, 

é de baixo custo, tem uma elevada resolução citológica comparada com as amostras 

congeladas e requer um reduzido tamanho da amostra (Vernau et al., 2001). Apesar 

de, em Medicina Humana, ser posta em prática frequentemente e de haver evidência 

que seja uma técnica bastante útil, segura e fiável (Moss et al., 1997), tem as suas 

desvantagens: quando o tumor é mais rígido, como por exemplo alguns meningiomas, 

schwanomas, astrocitomas fibrilares, pode dificultar a realização do esfregaço e os 

resultados podem conter bastantes artefactos que dificultam o diagnóstico; os detalhes 

citológicos que se obtêm a partir dos esfregaços diferem dos que são obtidos a partir 

das amostras embebidas em parafina e coradas com HE; áreas intra ou peritumorais 

necrosadas podem induzir um diagnóstico erróneo, o que pode ser uma consequência 

do pequeno tamanho da amostra conseguido com o sistema esterotáxico (Vernau et 

al., 2001). 

Por fim, e tendo em consideração o avanço notório que estas técnicas têm 

alcançado, é recomendada uma fixação da amostra em formalina 10%, posteriormente 

embebida em parafina, e processada para posterior coloração com hematoxilina 

eosina (HE) (LeCouteur & Dickinson, 2010). 

Tendo em conta o que foi observado por Vernau e seus colaboradores, 

meningiomas felinos revelaram-se histologicamente similares (Vernau et al., 2001) 
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Quanto aos meningiomas caninos, e devido a estes serem classificados em 

vários subtipos, a análise das amostras intraoperatoriamente pode revelar-se uma 

mais-valia em distinguir entre meningiomas psamomatosos e transicionais, visto 

apresentarem corpos psamomatosos e ilhas de células concêntricas, respetivamente. 

Os meningiomas felinos, geralmente apresentam maior dificuldade para a realização 

do esfregaço e tendem a apresentar mais aglomerados de células longas, com focos 

necrose e padrões lineares de calcificação (Vernau et al., 2001). 

 

Tratamento  

Tratamento paliativo 

  

Este tipo de tratamento tem como objetivo atenuar os efeitos secundários 

consequentes da presença do tumor intracraniano (Sessums & Mariani, 2009).  

Como um dos efeitos secundários é a presença de edema, usualmente é 

administrada uma dose anti-inflamatória de glucocorticoides que ajuda também na 

diminuição da produção do LCR (Barnes, 2005). Estes podem reduzir a 

permeabilidade capilar do tumor e assim o seu suporte sanguíneo (Adamo et al., 

2004). Tal tratamento consiste na administração de doses imunossupressoras de 

prednisona ou prednisolona, normalmente 2mg/Kg BID ou de dexametasona 0,25 

mg/Kg IV BID (Coates & Johnson, 2010; Fossum, 2013b). 

Na medicina veterinária, fármacos anticonvulsivos devem ser administrados a 

animais que têm convulsões associadas ao tumor com o principal objetivo de reduzir a 

sua frequência e consequências associadas (Motta et al., 2012). Já na Medicina 

Humana, o uso destes medicamentos não tem grande eficácia e não é recomendado 

(Sirven et al., 2004). 

Os fármacos anticonvulsivos mais utilizados em cães e em gatos são o 

fenobarbital e o brometo de potássio (KBr) (LeCouteur, 1999). Em gatos, o fenobarbital 

é o fármaco de eleição, visto o brometo de potássio já ter sido associados a doenças 

do trato respiratório inferior (Bertolani et al., 2012; Boothe et al., 2002).  

Fenobarbital 

O fenobarbital é o fármaco de primeira linha a ser usado tanto em gatos como 

em cães, com uma dose de manutenção de 2,5 mg/kg BID PO e de 3-5 mg/kg BID 

PO, respetivamente (Dewey, 2006). Convém salientar que o fenobarbital tem efeitos 

secundários como poliúria/polidipsia, polifagia com consequente ganho de peso, 

ataxia, efeito sedativo excessivo (mesmo com doses baixas), e menos 

frequentemente, mas possível, insuficiência hepática (Dewey, 2006). Está descrito na 

literatura veterinária que gatos sujeitos a esta medicação apresentaram alguns feitos 

secundários como prurido facial, prurido generalizado, trombocitopenia e leucopenia, 

os quais desapareceram depois da medicação ser descontinuada (Quesnel et al., 

1997). 

Brometo de potássio (KBr) 

Vários são os estudos que relatam a ocorrência de doença respiratória das vias 

aéreas inferiores (tosse, dispneia, asma) após o início da terapia anticonvulsiva com 

KBr em gatos (Bertolani et al., 2012; Boothe et al., 2002). Mesmo tendo efeito no 
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controlo das convulsões, ainda que com menor eficácia comparativamente à 

comprovada na espécie canina, a possibilidade de causar tais efeitos secundários, 

inviabiliza a utilização deste fármaco na espécie felina (Boothe et al., 2002; Dewey, 

2006). 

Quando existe uma subida elevação da PIC, o animal pode beneficiar com a 

administração de manitol (2mg/Kg em 15 minutos) ou furosemida (1mg/Kg BID) 

(Coates & Johnson, 2010). 

 

Craniotomia  

 

Características do tumor como a sua localização, o tamanho, o tipo e a sua 

infiltração irão afetar o sucesso da resseção cirúrgica, por isso tumores superficiais, 

com tamanho relativamente pequeno, benignos e encapsulados são os que têm mais 

probabilidade de serem tratados com sucesso com esta modalidade (Bagley, 2004). 

Este é o tratamento de eleição para meningiomas na espécie felina (Sessums 

& Mariani, 2009). 

Gatos com meningiomas localizados superficialmente, na região frontal e 

caudodorsal, e meningiomas olfatórios são os que mais podem beneficiar do 

tratamento cirúrgico e com uma grande taxa de sucesso em termos de cura devido à 

grande possibilidade da excisão completa do tumor, verificando-se ainda um reduzido 

risco de afeção do normal funcionamento cerebral, facto este que também se deve às 

características próprias da neoplasia em questão nesta espécie (não são localmente 

invasivos, recorrência rara, não metastizam) (North & Banks, 2009; Rytz et al., 2010) 

Usualmente, as abordagens cirúrgicas que mais são utilizadas no cão e no 

gato são a craniotomia rostrotentorial ou lateral, craniotomia transfrontal e a 

craniotomia suboccipital, no entanto estas podem ser combinadas e por vezes 

modificadas de forma a permitirem um melhor acesso e exposição do cérebro 

(Fossum, 2013b). 

Uma mais-valia no procedimento cirúrgico, e que foi provada por Ijiri e seus 

colaboradores, é a possibilidade de realização de ressonâncias magnéticas 

intraoperatórias durante a cirurgia visto que providenciam a exata localização do tumor 

e com isso facilitam a sua remoção total que previne a recorrência tumoral, no entanto 

existe o contra de ser necessário transferir o animal da mesa de cirurgia para a mesa 

de RM (Ijiri et al., 2014). 

Ao longo dos anos, as técnicas cirúrgicas bem como o material cirúrgico têm 

vindo a evoluir. Um dos instrumentos que tem apresentado bons resultados é o 

aspirador cirúrgico, que é constituído por uma ponta vibratória que fragmenta o tecido 

desejado e, por sua vez, com a sua seletividade apenas para a aspiração de tecidos 

com alto teor em água (Ex: tecido tumoral), permite preservar vasos sanguíneos (baixo 

teor em água), demostrando eficácia em reduzir a hemorragia em campo cirúrgico e 

de preservar o parênquima saudável do órgão (Greco et al., 2006). Na Medicina 

Humana, este instrumento aplica-se em várias situações de excisão cirúrgica (Lusis & 

Gutmann, 2004; Taniai et al., 2002; Yamasaki et al., 2003). Na Medicina Veterinária, já 

se têm vindo a usar os aspiradores cirúrgicos em prostatectomias, resolução de shunts 

intra-hepáticos e na excisão de tumores intracranianos (Clarence et al., 1994; Greco et 

al., 2006; Rawlings et al., 1997; Tobias et al., 1996). Num estudo realizado em cães 
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com meningioma e onde foi utilizado este instrumento cirúrgico, obteve-se um maior 

tempo de sobrevivência destes animais, cerca de 42 meses (Greco et al., 2006). 

Ultimamente, e embora ainda esteja a ser alvo de estudos na Medicina 

Humana, a utilização endoscópios para auxiliar procedimentos cirúrgicos na área da 

neurocirurgia parece promissora, visto que permite o acesso a áreas restritas e uma 

maior visualização das mesmas (Klopp & Rao, 2009). Klopp e Rao, concluíram no seu 

estudo, onde 33 cães e 6 gatos foram sujeitos a excisão cirúrgica de um meningioma 

com o auxílio do endoscópio, que foi possível fazer uma recessão completa do tumor 

devido a uma maior visualização da área conferida pelo instrumento o que levou a um 

aumento no tempo de sobrevida dos animais, cerca de 6 anos (Klopp & Rao, 2009). 

Tendo em conta vários estudos publicados na literatura veterinária, a 

craniotomia apresenta uma taxa de mortalidade pós-operatória associada bastante 

reduzida, com vários estudos a estimarem uma mortalidade de cerca de 6-19% 

(Cameron et al., 2015; Gordon et al., 1994). 

 

Radioterapia 

 

Como já foi referido, a cirurgia é o tratamento de primeira linha quando 

presente um meningioma na espécie felina, no entanto, quando o tumor é inoperável 

ou existe uma recorrência, esta terapia adjuvante deve ser aplicada (Horta et al., 

2015). O objetivo deste método terapêutico prende-se na administração da maior dose 

possível de radiação ao tumor com o intuito de causar os menores danos ao tecido 

circundante saudável (Bagley, 2004). 

A radioterapia convencional consiste na irradiação fracionada do tumor 

(normalmente em frações de 2,4 – 4,0 Gy), 2 – 5 vezes por semana, durante 3 – 4 

semanas, alargada a 5-10mm além das suas margens, numa dose total de 30-50Gy 

(Dow et al., 1990; Spiegelmann et al., 1993). Com isto, pretende-se atrasar a 

progressão do tumor com a possibilidade até de erradicá-lo (Bagley & Gavin, 1998). 

 Tumores intracranianos com origem extra-axial são os que melhor respondem 

a este tratamento (Brearley et al., 1999). 

Quanto aos meningiomas felinos, este não é um tipo de tratamento que se 

ponha em prática frequentemente, visto a melhor solução ser a remoção cirúrgica do 

tumor, quando possível, no entanto há relado de um caso de um gato que foi tratado 

com apenas com radioterapia e sobreviveu 20 meses (Troxel et al., 2003). Contudo, 

quando o tumor é inoperável devido à sua localização ou há apenas uma remoção 

cirúrgica parcial, esta opção deve ser considerada (Horta et al., 2015; North & Banks, 

2009).  

Na espécie canina, este tipo de tratamento é uma prática comum e existem 

estudos que comprovam que a esperança média de vida é maior em animais que 

foram submetidos a cirurgia e que posteriormente foram sujeitos a radioterapia (Axlund 

et al., 2002; Bilderback et al., 2006; Keyerleber et al., 2015).  

Os danos colaterais inerentes a este tipo de tratamento podem surgir a curto 

prazo, de 2 semanas a 3 meses pós tratamento, onde se nota principalmente 

desmielinização e edema cerebral, com consequente aumento de episódios 

epileptogénicos, ou a longo prazo (vários meses após a radiação), observando-se 
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necrose cerebral (Horta et al., 2015). Os sinais que surgem a curto prazo respondem à 

administração de glucocorticoides, porém os efeitos secundários a longo prazo podem 

levar a sinais clínicos que mimetizam a recorrência do tumor e são irreversíveis 

(Adamo et al., 2004; Brearley et al., 1999; Sessums & Mariani, 2009). 

 

Radioterapia  e radiocirurgia estereotáxica  

 

 A radioterapia estereotáxica (RTS) é uma técnica não invasiva que tem como 

objetivo administrar elevadas doses de radiação (~10 - 15 Gy), em poucas sessões de 

tratamento (1-5), com precisão no tumor e com a vantagem de o tecido cerebral 

circundante ser irradiado minimamente; por sua vez, a radiocirurgia estereotáxica 

(RCS), é um subtipo de RTS que permite administrar a dose total de radiação num 

único tratamento (Dickinson, 2014; Kondziolka et al.,2004; Lester et al., 2001; Mariani 

et al., 2015).  

Têm as vantagens de causar menos efeitos adversos em relação à radioterapia 

(Lester et al., 2001; Mariani et al., 2015), tais como alopécia, dermatite, conjuntivite, 

queratite, otite e mucosite (Ladue & Klein, 2001) e de poupar o animal a várias 

anestesias gerais (Mariani et al., 2015).  

Pelos estudos já realizados em humamos com meningiomas, é possível 

concluir que estas formas de tratamento se equiparam à excisão cirúrgica no que diz 

respeito aos resultados obtidos após ambos os tratamentos em separado. (Minniti et 

al., 2009; Villavicencio et al., 2009). 

Spiegelmann e seus colaboradores realizaram um dos primeiros procedimentos 

experimentais em 15 gatos foram irradiados com 7,5 – 15 Gy. Após 6 meses, foram 

estudados novamente por RM onde foi possível concluir que a irradiação em baixas 

doses causou, a longo prazo, gliose reacional, desmielinização e proliferação vascular, 

enquanto a doses elevadas verificaram a ocorrência e necrose de coagulação e 

hemorragia. O bom resultado deste estudo foi que todos os tumores se mantiveram 

estáveis, mesmo quando utilizada a dose mais baixa (Spiegelmann et al., 1993). 

Em cães e em gatos, quando o exame neurológico do animal é normal, 

apresenta apenas convulsões como único sinal clinico e o tumor tem um tamanho 

relativamente pequeno (< 2,5cm), esta abordagem terapêutica é a mais recomendada 

(Mariani et al., 2015; Sessums & Mariani, 2009). Em humanos é uma terapia que é 

frequentemente colocada em prática quando o tumor está localizado em área de difícil 

acesso por meio cirúrgico e o paciente se mantém estável, já tendo sido provado que 

é possível alcançar uma redução significativa de tamanho da massa (Henzel et al., 

2006; Niranjan & Lunsford, 2000; Pamir et al., 2005). 

 Quando já foi utilizada a RT e há uma recorrência tumoral, a RCS é uma das 

terapias mais recomendadas pois não existem os mesmos efeitos adversos inerentes 

à RT (Rossmeisl, 2014). 
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Quimioterapia  

 

Devido às características de permeabilidade da barreira hematoencefálica, a 

concentração desejada dos fármacos não é tao facilmente atingida e por isso esta 

modalidade de tratamento revela-se de valor limitado (Bagley & Gavin, 1998). 

Na Medicina Humana, existem estudos que comprovam que não há diferença 

no tempo de sobrevivência alcançado com o tratamento sintomático e com a 

administração de agentes quimioterápicos(Van Meervenne et al., 2014). Em cães e em 

gatos com meningiomas intracranianos, os primeiros são o que mais experienciam 

esta modalidade de tratamento (Horta et al., 2015). 

A hidroxiureia (HU) é o fármaco de eleição quando presente um meningioma 

em cães e em gatos, sendo administrada numa dose de 20mg/Kg PO SID (Fossum, 

2013b). Tem a particularidade de inibir a síntese de DNA sem interferir com a síntese 

proteica e do RNA, afetando a fase S do ciclo celular o que atrasa o crescimento do de 

tumores com um índice mitótico reduzido (Sessums & Mariani, 2009). 

Embora em humanos se tenha comprovado a eficácia deste fármaco como 

tratamento adjuvante de meningiomas (Gurberg et al., 2014; Schrell et al., 1997), e 

não existam estudos na Medicina Veterinária que afirmem que este fármaco é eficaz, 

tem sido utilizado como um tratamento menos invasivo e de baixo custo (Forterre et 

al., 2006; Greco et al., 2006). 

Em gatos, foi realizado um estudo in vitro que provou que a multiplicação das 

células de meningiomas felinos foi atrasada ou mesmo estagnada com a aplicação 

deste fármaco (Forterre et al., 2000). Com base nos resultados dessa experiência, foi 

administrada HU numa dose igual à já referida em 6 gatos com meningioma 

intracraniano, os quais não revelaram nenhum efeito secundário consequente da sua 

administração, mas todos os animais morreram ou foram eutanasiados devido a 

recorrência tumoral (Forterre et al., 2006). 

 

Terapia alternativas  

Braquiterapia 

É um subtipo de radioterapia que tem como princípio a implantação de 

substâncias radioativas na superfície do tumor, dentro do tumor ou administradas 

sistemicamente, e que permite uma irradiação mais localizada sem causar grande 

toxicidade dos tecidos saudáveis (Morris & Dobson). Embora já seja uma terapia 

utilizada em meningiomas humanos (Abou Al-Shaar et al., 2015; Magill et al., 2016), 

na Medicina Veterinária existe apenas um estudo realizado em cães com tumor 

intracraniano que não obteve resultados satisfatórios (Heidner et al., 1988). 

Imunoterapia  

Embora seja uma terapia já aplicada em casos de recorrência tumoral de 

meningiomas na Medicina Humana (Sioka & Kyritsis, 2009) já existe alguma 

informação sobre estudos que foram realizados para compreender o papel do sistema 

imunitário quando está presente um meningioma, no entanto, conclusões acerca das 

funções que este desempenha não foram formuladas (Boozer et al., 2012; McBride et 

al., 2017). Andersen e os seus colaboradores conseguiram, por meio de uma vacina, 
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que cães com meningioma intracraniano produzissem anticorpos capazes de causar a 

lise de células que têm anticorpos específicos incorporados na sua membrana. Esta 

resposta de citotoxicidade mediada por células anticorpo-dependentes tem grande 

relevância no que diz respeito à evolução da imunoterapia (Andersen et al., 2013). 

Terapia génica  

A terapia génica é outra das possibilidades terapêuticas que começa a ter 

interesse, quer na Medicina Humana, quer na Medicina Veterinária. Em 1998, Chauvet 

e seus colaboradores iniciaram pesquisas nesta área e obtiveram resultados positivos 

quando, por meio de adenovírus, conseguiram entregar genes intratumorais num caso 

de meningioma canino (Chauvet et al.,1998). 

 

Prognóstico/Tempo Médio de Sobrevivência  

 

Devido às diferentes características do tumor e seu comportamento na espécie 

canina e felina, o tempo médio de sobrevivência (TMS) dos animais afetados com 

meningiomas intracranianos, é bastante diferente. 

Geralmente, cães que não são tratados com terapia primária e uma vez que os 

défices neurológicos aparecem, o seu tempo de sobrevivência não é muito longo 

(Foster et al., 1988). Quando surgem convulsões e alterações comportamentais, os 

défices neurológicos aparecem num espaço de 3 meses; quando o animal não é 

sujeito a nenhum tipo de tratamento, sobrevive, em média, menos de duas semanas 

(Foster et al., 1988). 

Animais que são tratados apenas com tratamento paliativo, têm fraco 

prognóstico. Devido à rápida progressão da doença, estima-se que, após o 

diagnóstico, apenas sobrevivam cerca de 3 meses (Bilderback et al., 2006; Evans et 

al., 1993; Heidner et al., 1988; LeCouteur, 1999). 

Em cães, a cirurgia associada a radioterapia tem apresentado resultados 

bastante bons no que toca ao tempo de sobrevivência de animas que assim são 

tratados, alcançando os 17 meses, tempo bastante maior do que aquele obtido apenas 

com tratamento cirúrgico (~7 meses) (Axlund et al., 2002; Petersen et al., 2008). 

Porém, já foram realizados estudos em que se obtiveram resultados ainda mais 

promissores, cerca de 4 anos de sobrevivência, em cães que apenas foram tratados 

com radioterapia (Bley et al., 2005; Brearley et al., 1999). 

Em gatos a sobrevivência é significativamente maior quando submetidos è 

terapia cirúrgica, indo de meses a anos, havendo relatos de animais que sobreviveram 

7 anos sem haver recorrência do tumor (Ijiri et al., 2014; Troxel et al., 2003). Esse TMS 

decresce abruptamente para 18 dias quando recebem apenas tratamento médico 

(Gordon et al., 1994; Ijiri et al., 2014; Troxel et al., 2003).  

Segundo Greco e seus colaboradores, cães com meningiomas do subtipo 

meningotelial, psamomatoso e transicional têm melhor prognóstico do que cães com 

os outros tipos de meningioma, com TMS de 313, 523 e 1254 dias, respetivamente 

(Greco et al., 2006). Quando presente um meningioma anaplásico ou fibroblástico o 

TMS é de 10 dias, tendo portanto um prognóstico muito fraco (Greco et al., 2006). 

O TMS de cães e gatos tratados com as diferentes modalidades está ilustrado 

na tabela 10. 
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Tabela 10. TMS de acordo com o diferente método terapêutico aplicado quando 
presente um meningioma intracraniano na espécie canina e felina (Fitzmaurice, 2010a) 

Meningioma Tratamento Tempo médio  de sobrevivência 

A
n

im
a

l Cão 

Cirúrgico 
Radioterapia 
Radiocirurgia 
Cirúrgico + Radioterapia 
 

 
7 meses (0,5 – 22 meses) 
5-9 meses (5 – 12 meses) 
12 meses (Mariani et al., 2015) 
16.5 meses (3 – 58 meses 
 
 

Gato Cirúrgico Meses a anos 
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Capitulo II – Materiais e métodos  
 

Os animais incluídos neste estudo foram apresentados no College of Veterinary 

Medicine, no Tennessee, EUA, e posteriormente foram seguidos pelo departamento de 

Neurologia e Neurocirurgia, por médicos residentes, durante os anos de 2010 a 2017.  

Os registos clínicos de 8 gatos, que por análise histopatológica se confirmou terem 

meningiomas, foram avaliados. 

Apenas os registos de animais com informação sobre a anamnese, exame físico e 

neurológico, exames complementares de diagnóstico e que foram sujeitos a tratamento 

cirúrgico ou a um tratamento cirúrgico seguido de radioterapia foram incluídos.  

Todos os animais foram avaliados por Médicos Veterinários especialistas em 

Neurologia/Neurocirurgia ou por Médicos Veterinários Residentes do mesmo serviço. A 

identificação dos animais, a história clinica e o exame neurológico dos animais em questão 

estão descritos nas tabelas 10, 11 e 12. 

Em todos os animais se realizaram hemograma completo, perfil bioquímico, análise 

de urina e RM e/ou TC ao neurocrânio. RX torácicos foram realizados em 5 animais e RX 

abdominal apenas em 1 animal. US abdominal foi realizado em 2 animais. 

A RM foi maioritariamente o meio de diagnóstico imagiológico complementar eleito 

para a confirmação da presença de um tumor intracraniano, no entanto, foram realizadas 

várias TC, em 3 animais diferentes, quer quando houve suspeita de recorrência tumoral quer 

para reavaliação pós-cirúrgica. Foram obtidas imagens ponderadas em T1-W, T2-W, FLAIR 

(“fluid atenuation inversion recovery”) e T1-W após administração intravenosa de um meio 

de contraste - gadopentetato de dimeglumina (0.2ml/kg). O contraste utilizado nas TC foi 

ioversol (1ml/lb de 350mg Iodo/ml ) e iohexol (1ml/lb de 350mg Iodo/ml), contrastes iodados.  

Todas a imagens de RM e TC foram analisadas por médicos especialistas em imagiologia 

do College of Veterinary Medicine. Na tabela 13 estão descritas as imagens de RM dos oito 

animais em estudo. 

Todos os gatos foram sujeitos a tratamento cirúrgico (craniotomia) e três deles foram 

submetidos cirurgia seguida de radioterapia. Dois gatos foram sujeitos a mais do que uma 

cirurgia devido a recorrências tumorais. O animal 6 foi sujeito a 3 craniotomias: para excisão 

do tumor primário e de duas recorrências tumorais no mesmo local; o animal 8 sujeito a 

duas, devido a uma recorrência tumoral na mesma localização de onde o tumor primário foi 

removido. A tabela 14 refere o tratamento utilizado em cada caso, bem como o TMS dos 

animais em estudo. 

Intraoperativamente, para um diagnóstico citológico, foram realizadas técnicas de 

impressão em todos os tumores excisados, as quais apresentaram características 

compatíveis com o meningioma e que, posteriormente, por análise histopatológica, se 

obteve a confirmação e classificação do tumor quanto ao seu subtipo (tabela 13). 

No total desta amostra, foram confirmados por análise histopatológica 13 

meningiomas. De referir que 2 destes tumores foram encontrados em necrópsia de um 

animal que já tinha sido sujeito a craniotomia e radioterapia (RT). Todos os relatórios 

histopatológicos foram realizados por Médicos Veterinários Patologistas do College of 

Veterinary Medicine. 
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Tabela 11. Identificação dos animais em estudo 

Animal Idade (anos) Sexo Raça Peso (Kg) 

1 11 Masc cast Mista 4,1 

2 17 Masc cast Main Coon 4,2 

3 9 Masc cast GDPC 6,3 

4 12 Masc cast GDPC 6,7 

5 9 Masc cast GDPC 6,7 

6 11 Masc cast GDPC 4,9 

7 9 Masc cast Mista 8,7 

8 12 Masc cast Mista 4,7 

GDPC, Gato doméstico de pelo curto 

 

Tabela 12. História, duração dos sintomas e exame neurológico dos 8 animais do estudo 

Animal  História  Exame neurológico  

 

 

 

1 

1,5 meses de: 

Alterações comportamentais - olhar 
fixo na parede  

Letargia 

Convulsão 

Fraqueza nos MP 

Desequilíbrio  

Deprimido 

Hemiparesia MP 

 

 

2 

1 mês de: 

Convulsões  

  

Alerta  

Teste de ameaça diminuído bilateral 

Reflexo pupilar diminuído OU 

Tetraparesia 

Défices propriocetivos no MA e MP 
direitos  

 

 

 

 

3 

2 semanas de: 

Episódios intermitentes de fraqueza 
nos membros  

Marcha em círculos para o lado 
esquerdo 

Desequilíbrio e incapacidade de saltar  

 

Deprimido  

Apático 

Inclinação da cabeça para o lado 
esquerdo 

Marcha em círculos para o lado esquerdo  

Resposta diminuída ao teste de ameaça 
OD 

 

 

 

 

 

 

4 

4 dias de: 

Alterações comportamentais - olhar 
fixo na parede  

Marcha em círculos para o lado 
esquerdo  

 

 

  

 

Marcha em círculos para o lado esquerdo 

Resposta diminuída ao teste de ameaça 
OS 
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Tabela 12. História, duração dos sintomas e exame neurológico dos 8 animais do estudo 
(Continuação) 

Animal  História  Exame neurológico  

 

 

5 

2 semanas de: 

Letargia 

Distanciamento/isolamento  

Perda de interesse nos outros 
animais da casa 

Apetite diminuído   

Deprimido  

Ataxia  

Tetraparesia mais pronunciada no lado 
esquerdo  

 

 

 

 

 

6 

6-8 semanas de: 

Letargia  

Apetite diminuído 

Marcha em círculos para a esquerda 

 

 

2,5 anos depois pós-cirurgia: 

Marcha em círculos para o lado 
direito 

Deprimido  

Marcha em círculos para a esquerda 

Cegueira OD 

Nistagmo rotatório OD 

Hemiparesia lado direito  

 

2,5 anos depois pós-cirurgia: 

Alerta 

Marcha em círculos para o lado direito 

Nistagmo rotatório OU 

Défices propriocetivos no MA e MP 
direitos 

7 

2-3 dias de: 

Desorientação 

Isolamento  

Desequilíbrio   

 

 

 

 

4 meses pós-cirurgia + radioterapia: 
convulsões  

 

Desorientação 

Distanciamento/isolamento 

Marcha em círculos para o lado direito  

Resposta negativa ao teste de ameaça 
OU 

Perda de visão OS 

Reflexo pupilar diminuído OU 

 

4 meses pós-cirurgia + radioterapia: 

Status epileticus 

Estrabismo lateral OD 

Resposta negativa teste de ameaça OU 

Anisocoria  

8 

Episódio agudo: 

Letargia 

Apetite diminuído  

Vocalização anormal 

Inclinação da cabeça para o lado 
esquerdo  

Espasmos 

Convulsões  

 

3,5 meses após cirurgia: 

Convulsão  

 

Desorientação 

Inclinação da cabeça para o lado 
esquerdo   

Torcicolo esquerdo  

Resposta negativa ao teste de ameaça 
OU 

 

 

 

Exame neurológico normal 
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 SE, sem evidência   

Tabela 13. Características das imagens de RM dos 8 animais com diagnóstico presuntivo de meningioma intracraniano e classificação 
histopatológica 

 

Animal 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6*  

Nota: 1,2 e 3 - número de 
tumores que o animal 

apresentou 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
s
 

   

 

Margens 

 

 

 

Distintas e 
irregulares   

Distintas e 
regulares  

Distintas e 
irregulares  

Distintas e 
regulares   

Distintas e 
regulares   

1:Distintas e 
irregulares  

2: Distintas e 
regulares   

Forma 

 

Redonda  Redonda Irregular  Redonda  Redonda 1: Tipo placa 

2: Redonda  

Intensidade do 
sinal 

 

T1-W: Iso 

T2-W: Iso  

 

T1-W: Iso 

T2-W: Hiper  

 

T1-W: Iso 

T2-W: Hiper  

 

T1-W: Iso 

T2-W: Iso 

 

T1-W: Iso 

T2-W: Iso 

 

1: T1-W: Iso 

T2-W: Hiper 

2: T1-W: Hipo 

T2-W: Hiper 

 

Regularidade do 
sinal 

 

Hetero T2-W 

Homo T1-W 

Hetero PC 

 

 

HeteroT2-W 

HomoT1-W 

Hetero PC  

 

Hetero pré e 
PC 

 

Hetero T2-W 

Homo T1-W 

Hetero PC 

 

 

Hetero T2-W 

Homo T1-W 

Hetero PC   

1: Hetero T2-W 

Homo T1-W 

Hetero PC 

2: Hetero T2-W 

Homo T1-W 

Hetero PC 

Realce pós-
contraste 

 

Marcado  Marcado Marcado  Marcado  Marcado  1 e 2: Marcado  

 Edema 
peritumoral 

 

Difuso  SE Difuso  SE SE 1: SE 

2: edema suave  

 PC, pós-contraste 
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SE, sem evidência  

 

Tabela 13. Características das imagens de RM dos 8 animais com diagnóstico presuntivo de meningioma intracraniano e classificação 
histopatológica (Continuação) 

Animal 1 2 3 4 5 6* 
Nota: 1,2 e 3 - número de 

tumores que o animal 
apresentou 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
s
 

      
 

 

Envolvimento 
meningeal 

 

Extensa cauda 
dural nas 
meninges 
adjacentes  

Cauda dural  Extensa cauda 
dural nas 
meninges 
adjacentes  

Caudas durais 
nas margens 
dorsal e lateral 
da massa 

SE 1: Extensa cauda 
dural nas meninges 
circundantes do 
HCE, foice do 
cérebro e parte do 
HCD 

2: Cauda dural com 
extensão no aspeto 
dorsal do HCD 

Mineralização 

Necrose  
Hemorragia 

Quistos 

 

Quisto  Áreas focais 
de necrose 

Achados 
intralesionais 
compatíveis 
com 
hemorragia/mi
neralização  

SE Pequenos focos 
de 
mineralização 
intratumorais. 

Lesão quística 
no VLD (achado 
incidental) 

1: Pequenas áreas 
focais de 
mineralização  

2:SE 

Afeção do 
crânio 

 

 

SE SE SE SE Hiperostose 1 e 2: SE 

Efeito massa/ 
Herniação 

Transtentorial 

Cerebelar  

SE Transtentorial 

Cerebelar  

Transtentorial Transtentorial 

Cerebelar 

1 e 2: Transtentorial 

              Cerebelar  

 

 

   PC, pós-contraste  
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 SE, sem evidência  

    PC, pós-contraste  

 

 

 

 

 

Tabela 13. Características das imagens de RM dos 8 animais com diagnóstico presuntivo de meningioma intracraniano e classificação 
histopatológica (Continuação) 

 

Animal 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6*  

Nota: 1,2 e 3* - número de 
tumores que o animal 

apresentou 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
s

  

  

 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
s
 

Localização do 
tumor 

 

 

 

Extra-axial 

Lobo frontal 
direito 

Extra-axial 
Lobos 
parietal e 
temporal 
esquerdos 
Desvio da 
foice do 
cérebro  

 

Extra-axial ao 
nível do Lobo 
parietal 
esquerdo 
Deslocamento  
ventromedial 
do HCE  

Extra-axial ao 
Lobos parietal e 
temporal 
Compressão e 
dilatação do 
VLE 

Desvio do VLD 
e suave 
dilatação 

Extra-axial  

Todos os lobos 
do HCE 

1: Extra-axial  

todos os lobos do 
HCE, atravessando a 
foice do cérebro e 
acometendo parte do 
HCD 

2: Extra-axial  

Lobo parietal (de 
maior tamanho que a 
massa anterior) 

 

Ocorrência 

 

Solitária  Solitária Solitária  Solitária  Solitária  1, 2: Solitária  

Subtipo de 
tumor 

 

Transicional  Transicional Fibroblástico  Fibroblástico  Meningotelial  1: Psamomatoso 

2 e 3: Meningotelial 
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Tabela 13. Características das imagens de RM dos 8 animais com diagnóstico presuntivo de meningioma intracraniano e classificação 
histopatológica (Continuação) 

 

Animal 

 

7* 
Nota: 1,2* e 3 - número de tumores que o animal apresentou 

 

8 
Nota: 1 e 2 - número de tumores que o animal apresentou 

 C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
s
  

Margens Distintas e regulares 1 e 2: Distintas e irregulares  

Forma Redonda 1 e 2: Irregular 

Intensidade do sinal 

T1-W: Hipo 

T2-W: Hiper 

 

1:T1-W: Iso 

T2-W: Hiper 

2: T1-W: Iso 

T2-W: Iso 

Regularidade do sinal 

Hetero T2-W e PC  

Homo T1-W  

1: Hetero T2-W 

Homo T1-W e PC 

2: Hetero T2-W e PC 

Homo T1-W 

Realce pós-contraste Marcado  1 e 2: Marcado  

Edema peritumoral 

Suave 1: Edema moderado, principalmente na parte 
rostral do HCD 

2: SE 

Envolvimento 
meningeal 

Cauda dural com extensão rostral  1: Cauda dural bem definida com extensão rostral 
e caudal a partir da massa  

2: Cauda dural com extensão caudal a partir da 
massa  

Mineralização 
Necrose  

 Hemorragia 
Quistos  

SE SE 

Afeção do crânio 
SE 2: existe uma anormal conformação do osso 

frontal esquerdo resultante do procedimento 
cirúrgico anterior  

SE, sem evidência  

   PC, pós-contraste  
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Animal 

 

7* 
Nota: 1,2 e 3 - número de tumores que o animal apresentou 

8 
Nota: 1 e 2 - número de tumores que o animal apresentou 

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
s
 

Efeito massa/ 

Herniação 

Transtentorial 1:Transtentorial e cerebelar  

2:Trasntentorial  

Localização do tumor 

 

Extra-axial 

Lobos temporal e parietal direitos,  

acometendo o VLD  

Desvio da foice do cérebro para o lado esquerdo 

 

 

1: Extra-axial,  

Lobo frontal e bulbo olfatório direitos 

Desvio da foice do cérebro para o lado esquerdo  

 

2: Com a mesma localização do tumor anterior 
(rostrocaudalmente de menores dimensões mas 
de tamanho similar numa dimensão dorsoventral) 

Ocorrência 

 

1 e 2: Solitária  1 e 2: Solitária  

Subtipo de tumor 

1, 2 e 3: Meningotelial (3 - detetado na necrópsia. 
Já era sabida a existência do tumor 2 devido à TC 
realizada)  

 

 

1 e 2: Fibroblástico  

 SE, sem evidência 

 PC, pós-contraste  

*Os animais 6 e 7 tiveram recorrências tumorais, algumas das quais foram estudadas por TC e que se encontram sumariamente descritas na 

legenda da tabela. Descrição sumária da TC da 2ª recorrência tumoral do animal 6: Massa extra-axial,de grandes dimensões, maioritariamente 

localizada no lobo parietal esquerdo, estendendo-se rostralmente ao lobo frontal e caudalmente ao lobo occipital, de contraste homogéneo e 

marcado, provocando o deslocamento da foice do cérebro para o lado direito. Descrição sumária da TC da 1ª recorrência do animal 7: Massa 

extra-axial, de grandes dimensões, localizada ao nível dos lobos temporal e parietal. Em imagens pré-contraste nota-se uma grande massa 

com atenuação aumentada comparada com o resto do parênquima cerebral, adjacente à margem do crânio. Nota-se também um acentuado 

desvio da foice do cérebro para o lado esquerdo. Massa com dimensões idênticas ao prévio tumor analisado por RM. 

Tabela 13. Características das imagens de RM dos 8 animais com diagnóstico presuntivo de meningioma intracraniano e classificação 
histopatológica (Continuação) 
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Figura 1. Imagens da RM do neurocrânio do animal 1. A e B: Imagens sagitais em T2-W onde 

é possível observar uma lesão lobulada e hiperintensa em relação aos tecidos circundantes 

saudáveis, com extensão desde a parte caudal do osso frontal até ao osso occipital (setas). Em 

B, e rostralmente à zona de hiperintensidade referida, é possível observar uma massa 

adjacente ao crânio, ao nível do lobo frontal direito, isointensa em relação ao parênquima 

cerebral normal, rodeada por um alo hiperintenso (*). Ventralmente existem zonas de 

hiperintensidade sugestivas de edema peritumoral (seta azul). C: Imagem sagital em T1-W 

após a administração de contraste, evidenciando uma massa de realce marcado (*), algo 

heterogénea, com extensas caudas dura (círculos pontilhados amarelos). D, E e F: Imagens 

transversais, no mesmo plano, onde se observa o efeito massa causado, com desvio da foice 

do cérebro para o lado esquerdo. Na sequência T2 (D) é possível observar a lesão hiperintensa 

já descrita em A (setas), a qual se revela isointensa em relação aos tecidos circundantes na 

sequência T1 (E). Posto isto, esta lesão é compatível com uma lesão quística, não podendo, no 

entanto, excluir uma hemorragia subdural. F: Imagem transversal em T1 após a administração 

de contraste, apresentando uma lesão de realce marcado, com cerca de 1,1cm de diâmetro. 

 

 

 

  

* 
* 

A B C 

D E 

A 

F 
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Figura 2. Imagens da RM do neurocrânio do animal 5. A: Imagem sagital em T2-W onde é 

possível observar uma lesão no bulbo olfatório direito, hiperintensa em relação aos tecidos que 

a rodeiam com cerca de 1cm, compatível com uma formação quística (seta). B e C: Imagens 

sagitais, no mesmo plano, evidenciando uma massa (*) centrada ao nível do lobo parietal 

esquerdo, acometendo o HCE em toda a sua extensão; na sequência T2 (B), a massa é 

heterogénea e isointensa em relação ao parênquima cerebral e delineada por um alo 

hiperintenso compatível com LCR; na sequência T1, após a administração de contraste (C), a 

massa apresenta um realce marcado e é hiperintensa em relação ao parênquima cerebral; 

sinais de hiperostose no osso adjacente à massa (setas) são observados em B e C. D: Imagem 

transversal em T2-W demostrando o quisto referido em A (seta). E e F: Imagens transversais, 

ao nível dos lobos parietais; E: Imagem em T2-W onde se observa uma massa com as 

mesmas características descritas na imagem B (*) e onde é possível observar o grande efeito 

massa, com desvio da foice do cérebro para o lado direito, compressão do cérebro e do 

sistema ventricular; F: Imagem em T1-W, onde se observa uma massa isointensa e 

homogénea e também o efeito massa causado. 

 

 

F E D 

* * 

* 

A C B 

* 
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Tabela 14. Tratamento utilizado, prognóstico e tempo de sobrevivência alcançado 

 
Animal 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

Tratamento 

Craniotomia  Craniotomia  Craniotomia  Craniotomia  Craniotomia  3 
craniotomias 
+ radioterapia  

Craniotomia 
+ 
radioterapia 

2 
craniotomias 
+ 
radioterapia   

 
 
 

Tempo de 
sobrevivência 

pós-
tratamento 

 
 

Contacto 
perdido 1 
ano após 
cirurgia 

2 anos após 
cirurgia 
(eutanásia 
por doença 
relacionada) 

Contacto 
perdido 1 
mês após 
alta médica  

Contacto 
perdido 6 
meses após 
cirurgia  

Contacto 
perdido 3 
meses após 
alta médica 

Contacto 
perdido 3,7 
anos após 1ª 
cirurgia  
 
 
 

5 anos após 
cirurgia + RT 
(eutanásia 
por doença 
relacionada) 
 

1,4 anos 
após 1ª 
cirurgia 
(eutanásia 
por doença 
não 
relacionada) 

Recorrência 
do tumor 

SD Devido ao 
quadro 
clínico, a 
suspeita-se 
que tenha 
havido 
recorrência 
tumoral 

SD SD SD 2,5 anos após 
a 1ªa 
craniotomia e 
5 meses após 
a  2ª 
craniotomia; 
mesma 
localização. 

15 dias 
depois,  
 
-5 anos após 
a cirurgia + 
RT 
ocorrência 
múltipla - um 
meningioma 
em cada HC 
(Diagnóstico 
feito por 
necrópsia) 

3,5 meses 
após 
craniotomia; 
mesma 
localização  

 SD, sem dados 

 PO, pós-contraste 

A 
B 

C 

* * 
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Capitulo III – Discussão de resultados  
 

Estes resultados devem ser interpretados com precaução devido à pequena 

amostra em estudo. 

Todos os sinais clínicos apresentados pelos animais do estudo, bem como a 

sua idade, foram indicadores da presença de uma lesão intracraniana. 

Oito gatos adultos com idades compreendidas entre os 9 e os 17 anos,foram 

apresentados ao Serviço de Neurologia do College of Veterinary Medicine. Os animais 

em questão tinham uma média de idades de 11 anos, o que está de acordo com o 

descrito por Tomek et al. (2003) e Troxel et al. (2006) no que diz respeito ao 

aparecimento de neoplasias intracranianas em gatos. A média de pesos obtida foi de 

5kg (intervalo, 4,1 a 8,7kg). 

Os resultados das análises laboratoriais, radiografias torácicas e abdominais e 

ultrassonografia abdominal não apresentaram alterações relevantes que interferissem 

com o estudo em questão. 

Em relação ao sexo, 100% dos animais deste estudo eram machos, todos 

estes castrados. Estudos prévios afirmam haver uma maior incidência de 

meningiomas em gatos do sexo masculino (Zaki & Hurvitz, 1976; Gordon et al., 1994; 

Troxel et al., 2003; Cameron et al., 2015), porém, devido à pequena amostragem, 

estes resultados têm que ser interpretados com cautela. 

Neste estudo foram inseridos: 4 gatos considerados GDPC, 3 de raça mista e 1 

Main Coon. Em relação à raça, e como a população é maioritariamente constituída por 

GDPC, não se confirmou haver significância nos resultados obtidos e por isso não se 

pode concluir que haja uma predisposição racial para a ocorrência deste tipo de tumor, 

o que é apoiado pelo já descrito por Zaki & Hurvitz (1976) e Troxel et al. (2003). 

Os sinais clínicos mais frequentemente apresentados foram alterações do 

estado mental/comportamental (6/8), marcha em círculos (4/8), convulsões (3/8), 

hemiparesia (3/8), alterações na resposta ao teste de ameaça (3/8) e perda de 

equilíbrio (3/8), sendo que a duração média dos sinais clínicos até serem examinados 

foi de cerca de 1 mês. Apenas um dos animais teve um episódio agudo (< 1 dia). 

Todos estes resultados estão em concordância com estudos anteriormente realizados 

(Gordon et al., 1994; Nafe, 1979; Troxel et al., 2003). 

Foi recomendada a realização de RM ao neurocrânio por esta ser a melhor 

modalidade de imagem avançada no que diz respeito à avaliação do parênquima 

cerebral no caso de suspeita de doença intracraniana (Hecht et al., 2010). 

Num total, foram realizadas 10 RM, as quais indicaram a presença de um 

possível meningioma. 

Todas as imagens de RM e TC foram analisadas por Médicos Veterinários 

Especialistas do College of Veterinary Medicine. Os relatórios das imagens de RM 

foram realizados de acordo com o modelo atual de interpretação de imagens de RM 

de tumores cranianos (Tabela 13). 

Em humanos, a RM permite diagnosticar o tipo de tumor com precisão em 85-

90% dos casos. Em cães e gatos, já foram realizados estudos que obtiveram 

resultados idênticos (Polizopoulou et al., 2004; Thomas et al., 1996; Troxel et al., 

2004). 
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A origem de todos os tumores intracranianos foi classificada como sendo extra-

axial, ou seja, ocorreu fora do parênquima cerebral (Motta et al., 2012).  

Em relação às margens, 100% dos tumores apresentavam margens distintas, 

das quais 50% tinham aspeto regular e outros eram irregulares. Foram várias as 

formas que se visualizaram: redonda (6/10), em placa (1/10) e irregular (3/10). 

A maioria dos meningiomas eram isointensos em imagens ponderadas em T1 

(80%) e apresentavam uma regularidade de sinal homogénea quando avaliadas nesta 

sequência (90%). Em imagens ponderadas em T2, o sinal revelou-se hiperintenso em 

60% dos tumores avaliados (4/10 – sinal isointenso). Nesta sequência, 100% dos 

tumores apresentaram uma regularidade do sinal heterogénea, regularidade esta que 

também se verificou numa proporção aproximada (90%) em imagens ponderadas em 

T1 após a administração de contraste. Todos os meningiomas apresentaram um 

realce pós-contraste marcado. Todas estas características são compatíveis com 

estudos prévios realizados em cães, gatos e humanos (Bentley, 2015; Cherubini et al., 

2005; Sturges et al., 2008; Troxel et al., 2003) 

Metade dos meningiomas não originaram edema peritumoral (edema suave 

20%, edema moderado 10% e edema difuso 20%). Vários estudos já tentaram 

relacionar o tipo de tumor intracraniano com a formação de edema, no entanto a 

formação de edema não parece estar relacionada com o tipo de tumor (Kraft et al., 

1997; Rissi & Miller, 2017; Troxel et al., 2004). Em humanos, a presença ou não de 

edema permite diferenciar meningioma de gliomas (Holodny et al., 1999). 

Em relação ao envolvimento meningeal, 90% dos meningiomas apresentaram 

caudas durais, característica esta que parece ter uma relação direta com o 

meningioma, tanto em humanos como em cães e gatos (Graham, Newell, Voges, 

Roberts, & Harrison, 1998; Troxel et al., 2004; Wilms et al., 1991). No entanto, já foram 

descritas caudas durais na presença de outro tipo de neoplasias ou em doenças 

infeciosas, tanto no cão como em humanos (Baron et al., 2011; Cherubini et al., 2005; 

Ródenas et al., 2011; Rokni-Yazdi & Sotoudeh, 2006). 

No que diz respeito à sua forma de ocorrência, 84 % dos meningiomas 

analisados apresentavam-se na forma solitária (11/13). Neste estudo, houve apenas 

um caso, que após necrópsia, se verificou ser de meningiomas múltiplos (1 massa em 

cada HC) (Forterre et al., 2007; Troxel et al., 2003). Apesar da ocorrência múltipla ser 

mais frequente em gatos do que em cães, a ocorrência solitária parece ser a mais 

comum nas duas espécies (Gordon et al., 1994; Nafe, 1979; Sturges et al., 2008; 

Troxel et al., 2003; Zaki & Hurvitz, 1976) 

 Todos os meningiomas analisados sem encontravam localizados na região 

supratentorial: lobo frontal (4), lobo parietal (5), lobo temporal (4), bulbo olfatório (2) e 

com expansão a todo o HC (3). Estes resultados vão de encontro a resultados que 

foram publicados anteriormente e que afirmaram que acima de 90% dos meningiomas 

em gatos têm localização supratentorial (Tomek et al., 2006; Troxel et al., 2003).  

Apenas um dos tumores não causou efeito massa, sendo que 6 tumores 

provocaram herniação transtentorial e cerebelar, 4 provocaram herniação 

transtentorial e apenas 1 tumor não apresentava evidências de herniação nas imagens 

de RM. O efeito massa não está diretamente relacionado com o tipo de tumor, visto 

que qualquer tumor intracraniano, em qualquer que seja a espécie, pode levar que 

haja compressão dos tecidos adjacentes (Armour et al., 2011; Schwartz et al., 2011; 

Shin et al., 2002; Thomas et al., 1996). Sendo assim, crê-se que a localização da 
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massa tenha maior influência do que o tipo de tumor, no que diz respeito a causar 

efeito massa. (Troxel et al., 2004).   

Através das imagens de RM, áreas focais de mineralização intratumoral foram 

identificadas em 3 tumores. Duas formações quísticas, identificadas em 2 tumores e 

áreas focais de necrose intratumoral, achado em um único animal. Através da análise 

histopatológica, concluiu-se que a maioria dos tumores apresentava pequenas áreas 

de mineralização (9/13). Quatro dos tumores apresentavam pequenos focos de 

necrose e 4 apresentavam pequenos focos hemorrágicos e 2 apresentavam quistos. 

Posto isto, e concordando com alguns autores, conclui-se que a RM tem pouca 

sensibilidade para a deteção de pequenos focos de mineralização, necrose e 

hemorrágicos, talvez devido ao seu pequeno tamanho que pode não ser suficiente 

para causar sinal captado pelas imagens de RM. No entanto, esta modalidade de 

diagnóstico de imagem é bastante assertiva na identificação de quistos (Troxel et al., 

2004). 

Apenas num animal foi possível observar alterações ao nível dos ossos da 

cabeça, onde se verificou haver hiperostose, isto é, um espessamento do osso 

adjacente ao tumor. Esta característica é mais associada a meningiomas em felinos 

(Gordon et al., 1994; Sessums & Mariani, 2009), no entanto já foram descritos casos 

de cães que sofreram esta alteração óssea (Hathcock, 1996; Mercier et al., 2007). 

Através da análise histopatológica dos tumores foi possível classificar os 

meningiomas de acordo com o subtipo. Os subtipos histológicos de meningioma mais 

comummente encontrados em gatos são o meningotelial, transicional e psamomatoso 

(Cameron et al., 2015; Forterre et al., 2007). As conclusões deste estudo vão ao 

encontro do que foi referido anteriormente, visto que os subtipos meningotelial (6/13) e 

fibroblástico (4/13), estão em maioria, 1 meningioma foi classificado como 

psamomatoso, e 2 como transicionais. Esta classificação foi feita de acordo com a 

classificação de meningiomas nos animais domésticos proposta por Koestener et al. 

(1999). 

Os meningiomas humanos são classificados tendo em conta o sistema de 

classificação de tumores do SNC segundo a OMS (Louis et al., 2007). Este sistema, 

permite classificar os meningiomas, além do subtipo, como benignos/grau I, 

atípicos/grau II ou malignos/grau III. O principal objetivo deste sistema é relacionar as 

características histológicas com o comportamento tumoral e, por fim, prever um 

prognóstico. 

Atualmente, ainda não existe nenhum sistema de gradação de meningiomas 

nos animais domésticos, no entanto já foram realizados estudos, em cães, nos quais 

foi aplicado o sistema de classificação usado em humanos (Montoliu et al., 2006; Platt 

et al., 2006; Sturges et al., 2008). Embora os meningiomas nas espécies domésticas 

sejam classificados apenas como benignos (8 subtipos) ou anaplásicos/malignos, com 

a aplicação do sistema humano de classificação de meningiomas (OMS), foi possível 

concluir que há uma maior prevalência de meningiomas at picos na espécie canina do 

que na humana ( 40  vs.  0 ), e o contr rio se verifica no que toca à preval ncia de 

tumores benignos nestas duas espécies (  50% vs. 69%) (Backer-Grøndahl et al., 2012; 

Mandara et al., 2010; Sturges et al., 2008). 

Nos gatos são raros os meningiomas que são classificados como anaplásicos, 

todavia já foram descritos (2/11), sendo que apenas um deles apresentava um elevado 

número de figura mitóticas (Mandrioli et al., 2007). Portanto, tendo em conta as 
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características histopatológicas e clínicas que o meningioma felino apresenta, a 

maioria é considerada de natureza benigna (McBride et al., 2017). Vários estudos 

confirmam assim a baixa taxa de agressividade tumoral dos meningiomas felinos, em 

relação aos meningiomas caninos e humanos (Mandrioli et al., 2007; Motta et al., 

2012; Sturges et al., 2008). 

O tratamento cirúrgico é o tratamento de eleição no que diz respeito a 

meningiomas felinos visto serem tumores bem encapsulados e que são facilmente 

separados do parênquima cerebral (Forterre et al., 2006; Motta et al., 2012). A idade 

do animal, a localização do meningioma e o facto de os meningiomas se apresentarem 

na forma solitária ou múltipla, não parece influenciar a decisão de serem submetidos a 

cirurgia nem o seu prognóstico (Forterre et al., 2007; Gordon et al., 1994). 

A abordagem cirúrgica utilizada deve ter em conta a localização do tumor e 

deve permitir uma visualização abrangente da massa, sendo desejável uma 

preservação máxima do osso craniano e uma manipulação mínima do parênquima 

cerebral saudável (Firsching et al., 2003; Forterre et al., 2006). 

Várias são as técnicas cirúrgicas que já foram utilizadas para remover 

meningiomas em cães e em gatos (Barreau et al., 2010; Altay et al., 2010; Parker & 

Cunningham, 1972; Uriarte et al., 2011;) 

Neste estudo foram utilizadas várias abordagens cirúrgicas. No primeiro animal 

foram realizadas duas abordagens frontoparietais e uma frontooccipital e no segundo 

animal ambas as abordagens foram transfrontais. Nos restantes casos, foram 

realizadas 5 aproximações rostrotentoriais e 1 temporoparietal.  

Os meningiomas localizados na região supratentorial sujeitos a remoção 

cirúrgica têm um prognóstico bastante bom, com vários estudos a concluir que 70% - 

90% dos casos são de sucesso (Forterre et al., 2000; Gallagher et al., 1993). No 

entanto, quando utilizada uma aproximação transfrontal ou transnasal (usada em 

muitos casos), existe o risco pós-cirúrgico, embora baixo, de infeção bacteriana e de 

pneumocrânio (Klopp & Rao, 2009). Para que isso seja evitado deve ser usado um 

substituto de reconstrução da duramater de forma a criar uma barreira de resistência à 

entrada de microrganismos e ar (Klopp & Rao, 2009). Pelo que foi descrito até aos 

dias de hoje, a técnica ‘trap door’ tem obtido os melhores resultados no que toca à 

remoção completa de meningiomas localizados na região supratentorial (Altay et al., 

2010). 

  Já os meningiomas subtentoriais têm uma grande mortalidade e morbilidade 

associadas pois é necessária uma grande manipulação do tecido saudável para que 

haja excisão tumoral, o que pode comprometer estruturas neurovasculares 

importantes que nessa área estão localizadas (Firsching et al., 2003; Forterre et al., 

2006). Em gatos, Forterre e seus colaboradores concluíram que os meningiomas com 

esta localização podem ser removidos completamente por uma abordagem 

transtentorial supracerebelar temporal e com a máxima preservação dos tecidos 

adjacentes(Forterre et al., 2006). 

A RT é uma das modalidades terapêuticas que pode ser utilizada no tratamento 

de meningiomas felinos, porém todas as evidências apontam para que o melhor 

tratamento seja a cirurgia (Forterre et al., 2000; Horta et al., 2015).Devido ao carácter 

infiltrativo do meningiomas em cães, quase nunca é feita uma excisão completa e por 

isso a RT é altamente recomendada (Dewey, 2003). 
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Quando não é feita uma ressecção completa do tumor, quer em cães como em 

gatos, a combinação de cirurgia e radioterapia parece ser o tratamento mais adequado 

mas, devido ao facto da necessidade de grandes equipamentos, nem sempre está 

disponível nos centros veterinários (Oakley & Paterson, 2003;Conti et al., 2010).  

Em gatos, prevê-se que o prognóstico seja o mesmo, no entanto, até aos dias 

de hoje, ainda não existem estudos que provem que a sobrevida é realmente 

aumentada com tratamentos radioterápicos pós-cirúrgicos.  

Em relação à quimioterapia, a hidroxiureia é o fármaco quimioterápico mais 

utilizado e há evidência que atrasa ou mesmo inibe a multiplicação de células 

neoplásicas do meningioma em gatos, facto também já descrito em humanos (Forterre 

et al., 2000, 2006, 2007; Schrell et al., 1997; Tomek et al., 2006), porém a falta de 

estudos acerca desta matéria na Medicina Veterinária não possibilita a formulação de 

conclusões fiáveis. Em gatos, Frank Forterre, recomenda a administração de 

hidroxiureia (20 mg/kg PO SID) como tratamento adjuntivo à cirurgia (Forterre F., 

2010). 

Terapias alternativas como a braquiterapia, imunoterapia e terapia génica são 

frequentemente postas em prática no tratamento de meningiomas humanos (Abou Al-

Shaar et al., 2015; Han et al., 2016; Magill et al., 2016; Oblinger et al., 2018; Wang et 

al., 2018; Zador et al., 2018) , contudo ainda não estão bem desenvolvidas na 

Medicina Veterinária. A terapia génica direcionada ao meningioma, conta apenas com 

um estudo até aos dias de hoje, no qual foram utilizados, com sucesso, adenovírus 

como vetores para a entrega de genes intratumorais (Chauvet et al., 1998). Um estudo 

de imunoterapia foi recentemente realizado em cães com meningioma, onde se obteve 

uma resposta de citotoxicidade celular anticorpo-dependente, sendo portanto um 

passo para o desenvolvimento do tema. (Andersen et al., 2013). 

Neste estudo, 5 animais (1, 2, 3, 4 e 5) foram sujeitos a craniotomia como único 

tratamento e 3 animais experienciaram RT como tratamento adjuvante à craniotomia. 

Do grupo de animais que tiveram a cirurgia como único tratamento, foi perdido o 

contacto de 4, no espaço de 1, 3, 6 e 12 meses após a cirurgia. Um dos gatos foi 

eutanasiado 24 meses após cirurgia por doença neurológica.  

Os animais 6, 7 e 8 tiveram cirurgia associada a RT como tratamento. 

O animal 6 teve uma recorrência tumoral 2,5 anos após a primeira cirurgia e foi 

novamente sujeito a tratamento cirúrgico. Cinco meses após a 2ª cirurgia, voltou a 

haver recorrência tumoral, onde foi proposto o tratamento cirúrgico novamente seguido 

de RT. Após 8 meses de ter concluído o ciclo de RT, foi realizado um controlo por TC 

onde se verificou não haver recorrência do tumor. A partir daí, foi perdido o 

seguimento do caso. 

O animal 7 foi submetido a RT,3 semanas após a cirurgia, devido a não ter sido 

feita uma remoção completa do tumor. Na TC de controlo, 15 dias após a cirurgia, 

verificou-se a existência de uma nova massa, com a mesma localização da anterior. 

Foram recomendadas TC para controlo de doença intracraniana, mas não foram 

aceites pelos proprietários do animal. Quatro meses depois de finalizar a RT deu 

entrada no Serviço de Urgência em status epileticus. Foi estabilizado e não foram 

realizados exames imagiológicos complementares. Teve alta médica 2 dias depois 

com prednisolona (1mg/kg) e fenobarbital (2mg/kg). 5 anos depois, foi eutanasiado 

pelo Médico Veterinário local devido à recorrência de sinais de doença neurológica. 
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Foi realizada necrópsia do animal no College of Veterinary Medicine, a qual revelou a 

presença dois meningiomas, um em cada HC. 

O animal 8 foi sujeito a RT após ter sido submetido a uma segunda craniotomia 

por recorrência tumoral no mesmo local. Esta recorrência foi observada no espaço de 

3,5 meses após a remoção do tumor primário. Após a conclusão de todos os 

tratamentos, o animal foi sujeito a mais 2 TC de controlo, a cada 4 meses, as quais 

não revelaram nenhuma outra recorrência tumoral. O animal acabou por ser 

eutanasiado,1,4 anos depois de ser diagnosticado com meningioma intracraniano, por 

problemas não relacionados. 

Neste estudo, tendo em conta que foi perdido o seguimento dos casos dos 

animais que foram sujeitos apenas a cirurgia como único tratamento (1, 2, 3, 4 e 5), 

apenas se pode concluir que, com base no último contacto com o College of 

Veterinary Medicine, os animais estavam vivos 1, 3, 6, 12, e 44 meses depois da 

cirurgia, respetivamente. Pelo que já foi descrito por vários autores, gatos tratados 

apenas com cirurgia têm um excelente prognóstico, sendo que mais de 50% 

sobrevivem mais de 2 anos, enquanto gatos tratados apenas com tratamento paliativo 

sobrevivem cerca de 19 dias (Forterre et al., 2007; Gallagher et al., 1993; Gordon et 

al., 1994). Em cães, o tempo de sobrevivência com tratamento paliativo, pode chegar 

aos dois anos, no entanto em média sobrevivem cerca de 4 meses (Bilderback et al., 

2006) 

Dos animais que foram sujeitos a RT como terapia adjuvante, e considerando 

que dois deles foram sujeitos a mais do que uma craniotomia, apenas foi considerado 

o tempo de sobrevivência após o tratamento que incluiu RT. Assim sendo, os dois 

animais (7 e 8) que foram sempre seguidos no College of Veterinary Medicine 

sobreviveram 60 e 13,3 meses, respetivamente. O animal 6, do qual foi perdido o 

contacto, encontrava-se vivo 8 meses após a RT.  

Vários autores já afirmaram que as recorrências de meningiomas 

intracranianos pós-cirúrgicas são lentas e insidiosas (9,5 – 32 meses) (Gallagher et al., 

1993; Gordon et al., 1994; Troxel et al., 2003). Os resultados neste estudo estão em 

concordância com o já descrito, tendo sido obtido um tempo médio de recorrência de 

19,2 meses (intervalo de 0.5 – 60 meses).  

Todos os tumores eram bem encapsulados e não foi observada infiltração no 

parênquima cerebral adjacente. Contudo, o facto de na cirurgia parecer que há uma 

excisão completa da massa (macroscopicamente) não confere certezas da remoção 

total de todas as células tumorais, as quais poderão ser a causa de uma recorrência 

tumoral (Gordon et al., 1994).  
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Capítulo IV – Conclusão  
 

Um exame neurológico sistematizado e a realização de exames imagiológicos 

complementares são ferramentas essenciais para se definir o plano terapêutico mais 

correto a aplicar em casos de suspeita da presença de um tumor intracraniano. 

Embora a RM seja o exame complementar mais assertivo na formulação de um 

diagnóstico presuntivo de meningioma, apenas a análise histopatológica pode fornecer 

um diagnóstico definitivo da lesão. 

Até aos dias de hoje e apesar de estarem a ser estudadas novas formas de 

tratamento do meningioma em cães e gatos, a cirurgia continua a ser o tratamento de 

primeira linha, porém quando não é feita uma excisão completa ou há recorrência 

tumoral, a aplicação da RT como tratamento adjuvante deve ser a abordagem 

terapêutica a ser posta em prática, pelos resultados positivos que já apresentou 

quando utilizada em cães e gatos. 

  Infelizmente, na Medicina Veterinária, poucos são os centros veterinários que 

dispõem do equipamento necessário à realização de RT. Assim sendo, a 

quimioterapia como tratamento adjuvante poderá ser uma possibilidade.  

Concluindo, mais estudos prospetivos e multicêntricos, com amostras maiores, 

são essenciais para a formulação de tratamentos que possam obter o maior sucesso 

possível quando é diagnosticado um meningioma intracraniano. 
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