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Sinopse
Embolização terapêutica pré-operatória em meningiomas
com acentuada vascularização é utilizada com relativa
freqüência. O objetivo dessa técnica é a redução significativa
da perda sangüínea durante a excisão cirúrgica desses
tumores. Considera-se seu sucesso técnico a oclusão dos vasos
principais nutrientes do processo tumoral, permanecendo livre
a circulação normal adjacente.
O autor relata a sua experiência com a embolização tumoral
em um caso de meningioma.

considered when occlusion of the main blood vessels that
provide nutrients to the tumoral process is obtained, so that
the normal adjacent circulation is mantained.
The authors report their experience with tumoral embolization
in a patient presenting a meningioma.
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Embolização de um tumor significa oclusão com êmbolos dos
seus vasos nutrientes, tendo como finalidade a redução do
sangramento transoperatório, promovendo, em alguns casos, a
desvascularização do seu leito propriamente dito e não somente
do vaso nutridor8. Em alguns portadores de lesões envolvendo
o encéfalo, dura-máter, couro cabeludo e outros sítios anatômicos do maciço craniofacial, tem-se a oclusão embólica como
tratamento definitivo6.
A angiografia terapêutica, hoje, está bem estabelecida como
procedimento e faz parte do arsenal médico em diversas situações.
O desenvolvimento tecnológico nos últimos anos permitiu o
cateterismo superseletivo de pequenas artérias antes inatingíveis5.
Dessa forma, os procedimentos terapêuticos endovasculares são
mais eficientes, mas, ao mesmo tempo, exigem um maior conhecimento anatômico do médico que os pratica, bem como um
treinamento adequado e constante no manuseio dos microcateteres
e agentes embólicos9. Esses aspectos são fundamentais para que

Abstract
Preoperative embolization of intracranial meningioma.
Report of a case
Preoperative therapeutic embolization of highly
vascularized meningiomas is used very often. The objective of
this technique is the significant reduction in blood loss during
the surgical removal of these tumors. Technical success is

*
**

Serviço de Neurocirurgia e Neurologia Hospital Tarquínio Lopes
Filho – São Luís, MA
Serviço de Radiologia Intervencionista – Hospital Universitário
Presidente Dutra – São Luís, MA

Keywords
Embolization, therapeutic occlusion, meningioma.

Introdução

CAVALCANTI CE, NUNES A – Desvascularização de meningioma intracraniano através de embolização
pré-operatória. Relato de caso

J Bras Neurocirurg 14(2), 70-72, 2003

71
a embolização seja eficiente e possa ser amplamente utilizada com
confiança e com um índice mínimo de complicações7.

Relato do caso
JNF, 42 anos, solteiro. Há dois anos, início de cefaléia frontoparietal bilateral, associada à perda progressiva da acuidade
visual, sensações parestésicas e ocasional perda da força muscular à direita. Há oito meses, episódio de crise convulsiva generalizada. Exame neurológico: ambliopia bilateral, diminuição de
reação pupilar à luz em ambos os olhos e prono-supinação na
prova dos braços estendidos à direita.
A ressonância magnética (RM) do crânio demonstrou lesão
expansiva intracraniana compatível com meningioma temporoparietal esquerdo (Figura 1).
O paciente foi submetido à embolização terapêutica préoperatória com partículas de Ivalon®, cujas imagens angiográficas seqüenciais (Figura 2) revelaram desvascularização das
artérias nutridoras do tumor, o que nos animou para intervir,
ocorrendo a craniotomia três dias após, tendo o tumor sido
retirado sem maiores traumas, sem sangramentos copiosos, sem
necessidade de UTI nem reposição da volemia.
Alta hospitalar ocorreu dois dias após, tendo o exame histopatológico da lesão revelado tratar-se de meningioma psamomatoso.

Discussão
A embolização pré-operatória de meningiomas tem como objetivo:
1) A redução da vascularização do tumor, facilitando a cirurgia
por diminuir o sangramento perioperatório, criando um
melhor plano de clivagem entre o tumor e o cérebro adjacente,
com menor lesão do tecido normal;
2) Diminuir o índice de recidiva por produzir isquemia e necrose
no sítio de inserção do tumor3,9.
A eficácia da embolização pré-operatória de processos
expansivos hipervascularizados é definida de acordo com seu
sucesso técnico no que se refere à circulação-alvo e no seu
sucesso clínico com a obliteração de seu leito vascular, estabilizando ou regredindo sua sintomatologia, sem efeitos colaterais mais sérios4.
À medida que a radiologia intervencionista ganha espaço
são relatadas como complicações óbitos, paralisias faciais, abscessos, perfurações arteriais, necrose de cicatriz cirúrgica e couro
cabeludo, refluxos de partículas embolígenas na artéria carótida
interna e aorta, com posterior oclusão2,3.
Durante o planejamento da intervenção cirúrgica, devemos
considerar com bastante rigor os materiais utilizados, pois alguns
são biodegradáveis, resultando em recanalizações, as quais podem
dificultar a retirada do tumor, frustrando as nossas expectativas.

FIGURA 1

Angioressonância cerebral demonstrando processo expansivo frontoparietal,
com grande impregnação pelo gadolínio, e suas relações com as artérias do polígono e sistema nervoso.
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FIGURA 2

Imagens pré e pós-embolização por cateterismo seletivo de artérias extracranianas,
mostrando a oclusão de vasos nutrientes e ausência de impregnação pelo contraste.

Relata-se na literatura o uso de álcool absoluto, reconhecidamente desvascularizante, sendo bastante efetivo quando injetado no interior de lesões vasculares1,4.
A embolização pré-operatória dessas lesões minimiza o
problema, todavia, por ser de custo elevado, inviabiliza o seu
emprego na maioria dos pacientes.
A sugestão da comunicação em apreço é que a comunidade
neurocirúrgica se beneficie cada vez mais de técnicas que possam
vir a diminuir o nosso sofrimento e dos nossos pacientes, esperando que possa ser útil na prática diária.
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