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RESUMO 

 
O meningeoma é uma neoplasia de evolução  lenta, na sua maioria benigna, 
podendo recidivar localmente e com subtipos de curso menos favorável, 
classificados como grau II ou III. O índice de proliferação pelo anticorpo Ki-67 
demonstrou ser um relevante fator de risco para recorrência. Este trabalho objetivou: 
revisar e classificar os casos de meningeoma, segundo os critérios estabelecidos 
pela OMS/2007; identificar se há correlação entre o resultado histopatológico com o 
sexo e a idade; avaliar os achados histopatológicos com o grau da neoplasia; 
quantificar a imunomarcação do Ki-67 e do p53; verificar se existe correlação entre a 
expressão IHQ do Ki-67 com a do p53; correlacionar a expressão imuno-
histoquímica (IHQ) do Ki-67 com o sexo; correlacionar a expressão IHQ do Ki-67 e 
do p53 com o grau histológico; correlacionar a expressão IHQ do Ki- 67 e do p53 
com os achados histopatológicos; padronizar uma rotina de análise para o 
meningeoma que seja adequada a nossa casuística com relevância diagnóstica. 
Para tanto, foram revistos os casos diagnosticados como meningeoma, no período 
de 1989 a 2010, do setor de Neuropatologia do Serviço de Anatomia Patológica do 
Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense. Os 
seguintes parâmetros foram avaliados: infiltrado inflamatório, necrose, perda da 
arquitetura celular, aumento de celularidade, aumento da relação núcleo-citoplasma, 
nucléolo evidente/macronucléolo, mitoses e infiltração do tecido nervoso. A técnica 
IHQ, para o anticorpo anti-Ki-67 e p53, foi realizada por meio de “Tissue MicroArray” 
(TMA), montado a partir de blocos de parafina. Foram identificadas 699 peças e 
biopsias de lesão intracraniana, com 114 (30,3%) meningeomas, sendo nove (7,9%) 
localizados na região torácica. O sexo feminino predominiou com 61,4% dos casos. 
A idade média foi de 53 ±14 anos. O meningeoma grau I foi o mais comum com 75 
(65,8%) casos, seguido do grau II com 34 (29,8%), dos quais 27 (79,4%) foram 
atípico, e do grau III, com cinco (4,4%). Infiltrado inflamatório mononuclear 
(66/57,9%), aumento da celularidade  e necrose 40 (35%), cada, foram as alterações 
mais frequentes; as alterações que mais se relacionaram com o grau II foram perda 
da arquitetura, aumento da celularidade e nucléolo proeminente; a média de 
marcação do Ki-67 foi significantemente estatística entre os graus histológicos, 
enquanto que o p53 não teve relevância estatística. Concluímos que o sexo feminino 
correlacionou-se com o grau I e o masculino com o grau III; não recomendaríamos o 
uso isolado do Ki-67 e do p53 para categorização dos graus I, II e III; a 
imunomarcação para o Ki-67 foi uma ferramenta importante na distinção entre o 
grau I com o grau II e III, enquanto que a marcação pelo p53 não foi de auxílio; o uso 
dos marcadores Ki-67 e p53 não se justificam na diferenciação entre o grau II com o 
grau III; a combinação de perda arquitetura, aumento da celularidade e nucléolo 
evidente, associada a maior positividade para o Ki-67, classificariam os casos de 
meningeoma grau II; justificando o emprego dessa técnica no diagnóstico de rotina 
do meningeoma. 

 
 
 
Palavras-Chave: Meningeoma, Meningeoma atípico, KI-67, p53, tissue 
microarray, imuno-histoquímica. 
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ABSTRACT 

 

Meningioma is usually a benign and indolent neoplasm. It may recur locally and the 
subtypes classified as grade II or III have less favorable outcome. The proliferation 
index (Ki-67) has been reported as a significant risk factor for recurrence. This study 
aimed to: review and classify the cases of meningioma, according to WHO 
classification (2007); identify if there is a correlation between grades and sex and 
grades and age; evaluate the histopathological findings with the grading; quantify the 
immunostainning of Ki -67 and p53, correlate the  proliferation index (Ki-67) with sex; 
correlate the expression of Ki-67 and p53 with histological grade; identify  a 
correlation between the expression of Ki- 67 and p53; correlate expression of Ki-67 
and p53 with histopathologic findings; standardize a routine analysis of meningiomas 
that is appropriate to our study with diagnostic and prognostic relevance. Therefore, 
we reviewed the cases diagnosed as meningiomas, between 1989 and 2010, from 
the Division of Neuropathology of the Department of Pathology of Hospital 
Universitario Antonio Pedro, Universidade Federal Fluminense. The following 
features were evaluated: inflammatory infiltrate, necrosis, loss of cellular architecture, 
increased cellularity, increased N/C ratio, prominent nucleoli / macronucleoli, mitosis 
and infiltration of the brain tissue. Immunohistochemistry for anti-Ki-67 and p53 was 
performed by "tissue microarray" (TMA), assembled from paraffin blocks. We 
identified 699 specimens among them 114 (30.3%) were meningiomas with nine 
(7.9%) being located in the thoracic region. There was a female predominance with 
61.4% of cases. Mean age was 53 ± 14 years. Grade I Meningioma was the most 
common with 75 (65.8%) cases, followed by grade II with 34 (29.8%) which 27 
(79.4%) were atypical and grade III with five (4.4%). Mononuclear cell infiltration 
present in 66 cases (57, 9%) and increased cellularity and necrosis in 40 cases 
(35%) each one were the most frequent changes. The features that best correlated 
with grade II were loss of architecture, increased cellularity and prominent nucleoli. 
The average Ki-67 labeling was statistically significant among the histological grades, 
whereas p53 had no statistical significance. We conclude that grade I correlated with 
female sex and grade III with male. We do not recommend the isolated use of Ki-67 
and p53 to grade meningiomas. Immunostaining for Ki-67 was an important tool in 
distinguishing grade I from grades II and III. Positivity for p53 was not useful. The use 
of markers such as Ki-67 and p53 is not helpful in differentiating grade II from grade 
III. The combination of loss of architecture, increased cellularity and prominent 
nucleoli were associated with higher Ki-67 indices. The admixture of these features 
imposes the diagnosis of grade II meningioma what justifies the use of this approach 
in the routine assessment of meningiomas. 

Keywords: Meningioma, Atypical Meningioma, KI-67, p53, tissue microarray, 

immunohistochemistry. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

O meningeoma é um tumor intracraniano que corresponde a cerca de 24-30% 

de todos os tumores primários intracranianos, de acordo com a última publicação 

compilada pelo Central Brain Tumor Registry of the United States (CBTRUS) 

(CBTRUS, 2012). 

 

É uma neoplasia derivada das células meningoteliais, usualmente não infiltra 

o tecido nervoso e/ou ósseo e exibe na histopatologia diferentes tipos histológicos, 

podendo apresentar um comportamento agressivo (RAO et al., 2009; PERRY et. al., 

2007). Possui evidências morfológicas e imunofenotípicas que comprovam sua 

origem meningotelial (PERRY et  al., 2007; BURGER & SCHEITHAUER, 2007; 

WIEMELS et al., 2010), tal como imunoexpressão do antígeno epitelial de 

membrana (EMA) associada à imunonegatividade para proteína ácida da fibrila glial 

(GFAP) e citoqueratinas (McKEEVER, 2010). 

 

Incide mais frequentemente no adulto a partir dos 35 anos ou em idosos 

(COMMINS et al., 2007) e com discreta predominância no sexo feminino 

(LONGSTRETH et al., 1993; KONSTANTINIDOU et al., 2003; BURGER & 

SCHEITHAUER, 2007; PERRY et al., 2007). 

 

 É uma lesão altamente vascularizada, com intensa captação de contraste 

nos exames de tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RNM), 

além de exibir um sinal fortemente sugestivo denominado como “sinal da cauda 

dural” (SALONER et al., 2010; BURGER & SCHEITHAUER, 2007; PERRY et  al., 

2007). 
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A localização mais comum dos meningeomas é intracraniana, geralmente, 

aderidos à dura-máter, na proximidade do seio sagital superior. Outras localizações 

descritas foram: crista esfenoidal, ângulo ponto cerebelar, sistema ventricular, plexo 

coróide e na medula espinhal, sobretudo, torácica. Localização extracranial inclui: 

cabeça e pescoço, seio sinonasal, orofaringe, mediastino, pulmão, plexo braquial e 

pele (BURGER & SCHEITHAUER, 2007; PERRY et  al., 2007). 

 

Macroscopicamente, são massas sólidas, arredondadas ou lobuladas, 

geralmente bem delimitadas e aderidas à dura-máter (KEPES, 1982; BURGER & 

SCHEITHAUER, 2007; PERRY et  al., 2007), exceto quando invadem o parênquima 

cerebral adjacente ou o crânio (SALONER et al., 2010). Classicamente, exibem 

superfície de corte lisa, macia e acinzentada, podendo variar de acordo com o 

subtipo histológico (KEPES, 1982; BURGER & SCHEITHAUER, 2007; PERRY et  

al., 2007). 

 

Microscopicamente, é notória a variedade de apresentação citológica e 

histológica. Dentre os subtipos histológicos incluem-se: meningotelial, fibroso ou 

fibroblástico, transicional, psammomatoso, microcístico, secretor, rico em linfócitos e 

plasmócitos, angiomatoso, cordóide, células claras, rabdóide, papilífero e 

metaplástico (KEPES, 1982; BURGER & SCHEITHAUER, 2007; PERRY et  al., 

2007).  

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) [World Heath Organization – WHO] 

estabeleceu um sistema de graduação para os meningeomas, dividindo-os em graus 

I, II e III. O meningeoma grau I é definido como a neoplasia benigna e corresponde a 

cerca de 95% de todas estas lesões  (PERRY et  al., 2007). 

 

Apesar dos achados típicos de benignidade nos vários subtipos histológicos 

grau I, é importante observar se há alterações como: maior densidade celular, 

pleomorfismo nuclear, nucléolo proeminente, aumento de relação citoplasma/núcleo, 

necrose e aumento da vascularização (PERRY et al., 2007).  
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Perry et al. (1997) postularam que o meningeoma com pelo menos 4 mitoses 

em pelo menos 10 campos de grande aumento ou com três ou quatro desses 

achados, entre eles, perda da arquitetura, aumento da celularidade, nucléolo 

proeminente ou macronucléolo e pequenas células poderiam ser definidos como 

meningeoma atípico ou grau II. 

 

 Na revisão da classificação dos tumores do SNC, pela OMS, em 2007, a 

invasão do parênquima cerebral foi reconhecida como grau II, mesmo na ausência 

de atipia e/ou anaplasia, em termos de prognóstico quanto ao tempo livre de recidiva 

(Perry et. al., 2007).  

 

Diversos estudos comprovaram que a presença de micronecrose multifocal 

deveria ser considerada um critério de malignidade. É importante ressaltar que um 

tipo de tratamento dos meningeomas baseia-se na embolização pré-operatória da 

neoplasia, portanto, grandes áreas de necrose podem ocorrer e gerar confusão 

quanto a sua interpretação. A presença de material embólico pode ajudar nestes 

casos (PERRY et al., 1997; HO et al., 2002). 

 

O meningeoma anaplásico (grau III) exibe evidente anaplasia e/ou 20 ou mais 

mitoses em 10 campos de grande aumento. Os subtipos rabdóide e papilífero são 

considerados meningeomas anaplásicos ou malignos (LOUIS et al., 2000; 

COMMINS et al., 2007). 

 

O número de mitoses nos meningeomas pode variar de caso para caso, e 

geralmente são difíceis de serem encontradas nas lesões bem diferenciadas 

(RIBALTA et al., 2004),  além da dificuldade de diferenciá-las de células apoptóticas 

e de núcleos picnóticos (COMMINS et al., 2007). 

 

Ayerbe et al. (1999), por meio de análise multivariada, listaram os fatores 

preditivos de recorrência em pacientes submetidos à ressecção tumoral. Dentre os 

fatores mais importantes foram citados: ressecção cirúrgica incompleta, subtipos 

histológicos não convencionais, captação heterogênea de contraste na TC e 

presença de mais de duas mitoses por 10 campos de grande aumento. Segundo 



20 
 

esses autores, pacientes cujas neoplasias não apresentaram as características 

acima não necessitaram de controle clínico e radiológico rigoroso. 

 

A extensão da área de ressecção cirúrgica, no qual, a habilidade do cirurgião 

e a localização da lesão interferem diretamente, foi comprovadamente ser o principal 

fator clínico-cirúrgico para recidiva. Outro fator foi a idade do paciente na qual o 

paciente mais jovem teve melhor o prognóstico, assim como, o sexo masculino 

(PERRY et al., 2007). 

 

Ainda que a ressecção tenha sido completa, existe uma substancial taxa de 

recidiva com 7% de recorrência em 5 anos, 20% em 10 anos e 32% em 15 anos, 

para o meningeoma grau I (PERRY et al., 2007).  

 

A média do tempo de sobrevida variou também com o grau de malignidade da 

lesão, sendo de 7,5 para o grau I, 3,5 para o grau II e 2,4 anos para o grau III 

(PERRY et al., 2007). 

 

O índice de proliferação celular pode ser evidenciado usando marcadores 

imuno-histoquímicos específicos, dentre eles destaca-se o anticorpo anti-Ki67. 

(PRAYSON, 2005).  

 

O Ki-67 é uma proteína nuclear presente somente durante as fases ativas do 

ciclo celular, o clone MIB-1 é um dos anticorpos que reconhece o antígeno Ki-67 por 

meio de uma reação imuno-histoquímica (QUINÕNES-HINOJOSA et al., 2005). 

 

A maioria desses estudos mostrou elevações significativas no índice de 

proliferação celular do meningeoma benigno versus atípico ou anaplásico, 

observando-se, portanto, uma média de 3,8%, 7,2% e 14,7%, respectivamente 

(MAIER et al., 1992).  

 

 Devaprasath et al. (2003) relataram que o índice de Ki-67 de 7% foi 

importante para o diagnóstico de meningeoma atípico, sugerindo que tal resultado 
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identificaria um caso de meningeoma atípico no qual áreas com maior atipia 

poderiam não ter sidas representadas na biopsia. 

 

Apesar de não fazer parte do sistema de graduação do OMS, vários estudos 

mostraram que o índice de proliferação pelo Ki-67 exibiu significância prognóstica 

com implicações nas taxas de recorrência tumoral (TAKAHASHI et al., 2004; OZEN 

et al., 2005).  

 

Outros trabalhos sugeriram que meningeomas com índices >4,2% teriam 

maior risco de recorrência, enquanto aqueles com índice >20% apresentariam taxa 

de mortalidade semelhante ao meningeoma anaplásico (PERRY et al., 1998; 1999). 

 

 Matsuno et al. (1996) e Nakasu et al. (2001) relataram que índice de Ki-67 

acima de 3% e de 3.2%, respectivamente, estaria relacionado com maior risco de 

recidiva, enquanto que Torp et al. (2005) sugeriram um cut off de 10 % de Ki-67 para 

as lesões recidivadas.  

 

 Ouros trabalhos não encontraram diferenças significativas entre as lesões não 

recorrentes e recorrentes, como o relato de Madsen & Schroder (1997), Moller & 

Braendstrup (1997), Abramovich et al. (1999) e Roser et al. (2004). 

 

Rao et al. (2009) mostraram que a combinação da imunomarcação do Ki-67 

com as características histopatológicas dos meningeomas poderia auxiliar na 

identificação de um subgrupo de meningeomas morfologicamente benignos, porém 

biologicamente agressivos. 

 

Casos com ressecção completa, de acordo com a classificação de Simpson 

(1957), ainda que diagnosticados como benigno e com baixo índice de proliferação 

do Ki-67 (MADSEN & SCHRODER, 1997). 

 

Outros estudos mostraram a importância da imunomarcação do Ki-67 como 

fator adjuvante, não só na diferenciação de meningeoma benigno e 
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atípico/anaplásico, mas também no prognóstico de tumores recorrentes e na 

sobrevida global (HO et al., 2002; ROSER et al., 2004; TORP et al., 2005; TERZI et 

al., 2008). 

 

Bruna et al. (2007) analisaram o índice de proliferação pelo Ki-67 nos 

meningeomas de alto grau, ou seja, grau II e III, de acordo com a classificação da 

OMS-2007, e verificaram que não houve diferença significativa na expressão deste 

marcador em relação ao grau histológico. Entretanto, concluíram que na análise 

multivariada, o índice de Ki-67 foi um fator preditivo independente tanto da 

recorrência quanto da sobrevida global para os pacientes portadores de 

meningeoma de alto grau. 

 

Novas técnicas imuno-histoquímicas, citogenéticas e moleculares estão 

sendo utilizadas na avaliação dos meningeomas, sobretudo, na tentativa de predizer 

o comportamento biológico e entender melhor sua patogênese.  

 

Cerda-Nicolas et al. (2000) mostraram que alterações citogenéticas foram 

associadas às características atípicas e maior agressividade tumoral. Em um estudo 

de 60 casos, foi comprovado que os cromossomos mais frequentemente envolvidos 

em anomalias estruturais foram: 1, 4, 7, 14 e 22; sendo a alteração cromossômica 

mais comum, a perda dos cromossomos 10, 14, 18 e 22. 

 

 Os meningeomas são duas vezes mais comuns nas mulheres que nos 

homens e vários estudos foram realizados na tentativa de esclarecer essa diferença, 

entretanto, até os dias atuais, nenhuma explicação foi encontrada. A participação 

dos receptores hormonais na etiologia do meningeoma foi evidente à medida que se 

observou a coexistência com o câncer de mama e a exacerbação dos sintomas 

durante a gravidez ou em relação ao período do ciclo menstrual (LONGSTRETH et 

al., 1993). 

  

Outro achado que contribuiu para a evidência epidemiológica da influência 

hormonal foi a expressão de receptores hormonais por alguns meningeomas, tanto 

para receptores de estrogênio (RE) quanto para receptores de progesterona (RP), 
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em graus variáveis de marcação (KONSTANTINIDOU et al., 2003; WIEMELS et al., 

2010), além da possibilidade de regressão tumoral com terapia anti-estrogênica 

(VADIVELU et al., 2010). 

 

Alguns autores relataram ainda que altos índices de Ki-67 associado à 

imunonegatividade para RP representaram fatores preditivos de recorrência, em 

meningeomas grau I, ainda que totalmente ressecados cirurgicamente (MAIURI et 

al., 2007).  

 

A associação entre índice de Ki-67 e características histológicas do 

meningeoma grau I puderam fornecer mais informações sobre o comportamento 

biológico do tumor, especialmente naqueles casos borderline (SHAYANFAR et al., 

2010). 

 

Mediante a existência de tumores morfologicamente benignos que podem 

apresentar comportamento agressivo, vários esforços foram realizados na tentativa 

de avaliar o uso de diversos marcadores imuno-histoquímicos que pudessem 

predizer o prognóstico do meningeoma, buscando também estratégias que 

permitissem a estratificação e melhor tratamento destes tumores (TERZI et al., 

2008).   

 

Além dos marcadores acima relatados, outros anticorpos foram pesquisados, 

como o anticorpo anti-p53. 

 

A proteína p53 (p53) é codificada por um gene supressor tumoral, 

amplamente estudado, o TP53, localizado na região do braço curto do cromossomo 

17, encontrado somente nos vertebrados e com sequência altamente conservada. 

Tem como função a manutenção da estabilidade do genoma da célula, sendo 

conhecida como a “guardiã do genoma”, em face das funções que desempenha. A 

p53 participa diretamente nos mecanismos de manutenção da integridade do DNA, 

ou de forma indireta, induz a parada do ciclo celular e apoptose de células 

danificadas (LEVINE, 1997). 
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A forma natural/selvagem (wild) desta proteína tem meia vida curta, cerca de 

20 min, presumivelmente devido à proteólise mediada pela ubiquitina, sendo 

dificilmente detectável por meio de imuno-histoquímica em situações fisiológicas 

(VON DEIMLING et al., 1992). 

 

A detecção do produto do gene TP53, a proteína p53, foi feita por anticorpos 

que reconhecem a forma natural (selvagem - wild type), assim como, as formas 

mutantes. Devendo ser considerado como positivos os casos com densa coloração 

nuclear (LOUIS, 1994; KORDEK et al., 1995). 

 

A inativação funcional da p53 por meio de mutação ou deleção do gene TP53 

ocorre quando há perda de ambos os alelos deste gene, ou seja, quando há perda 

da heterozigose para as sequências do braço curto do cromossomo 17 (BENARD et 

al., 2003).  

 

A mutação de TP53 irá determinar a produção de uma proteína de 

conformação alterada, mais estável, com meia-vida mais longa, identificada por meio 

de técnica imuno-histoquímica por se acumular em níveis detectáveis (IGGO et al., 

1990; VON DEIMLING et al., 1992).  

 

No meningeoma a expressão do p53 foi, também, significativamente, 

associada à maior probabilidade de recidiva do meningeoma grau I (BOZKURT et 

al., 2009) e com o grau de malignidade, onde o grau I expressou menor positividade 

e as lesões recorrentes foram as que mais marcaram para este marcador (RAO et 

al., 2009). 

 

Ozen et al. (2005) descreveram que a expressão do Ki-67 e do p53 foram 

bons indicadores do grau histológico do meningeoma e foi, particularmente, 

importante na distinção de casos borderline do meningeoma atípico. 

 

De acordo com Bruna et al. (2007), a graduação do meningeoma em graus 

diferentes de malignidade, elaborada pela OMS (PERRY et al., 2007), não resolveu 

completamente várias questões relacionadas ao comportamento biológico deste 
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tumor. A análise rotineira e simples da morfologia, por si só, não foi suficiente para 

predizer um comportamento mais agressivo e, sobretudo, não foi capaz de identificar 

de um subgrupo de meningeoma benigno, isto é, grau I (OMS-2007) que poderiam 

comportar-se agressivamente (COMMINS et al., 2007). É necessário, portanto, a 

associação de marcadores imuno-histoquímicos, já comprovadamente com 

importante papel prognóstico, na tentativa de melhor assistir o paciente. 

 

A utilização das técnicas de construção de TMA tem sido utilizada de forma 

crescente não só na pesquisa, mas também na prática para compreender o impacto 

clínico, diagnóstico e prognóstico de marcadores celulares, propiciando uma 

transferência de dados, mais rápida, entre a pesquisa, a rotina diagnóstica e clínica 

(CAMP et al., 2008). 

 

Essa técnica permite avaliar várias amostras diferentes em uma única lâmina 

tornando-se uma alternativa atraente para o rastreamento de marcadores tumorais 

(LUSIS et al., 2005), além de permitir uma análise simultânea de um grande número 

de casos, tratados em condições idênticas, com a utilização de pequenas 

quantidades de tecido, uso eficiente de reagentes e menor tempo de execução dos 

múltiplos marcadores (TERZI et al., 2008). 

 

Até o momento, apenas dois trabalhos utilizaram o TMA no estudo do 

meningeoma. Lusis et al. (2005) pesquisaram vários marcadores imuno-

histoquímicos na diferenciação entre hemangiopericitoma e meningeoma. Terzi et al. 

(2008), observaram que a média e a mediana da expressão do Ki-67 e do p53 foram 

menores do que aqueles relatados na literatura, avaliados em toda a amostra de 

tecido. 

 

Diante desses vários trabalhos quanto à expressão imuno-histoquímica do Ki-

67 e p53 e os dados histológicos e, tendo em vista essas alterações variarem em 

diferentes populações, havendo somente um trabalho publicado quanto a expressão 

do Ki-67 no meningeoma na literatura brasileira (AGUIAR et al., 2003), o nosso 

trabalho justifica-se, não só pela metodologia usada, isto é, o emprego do TMA, e 

porque será o segundo trabalho avaliando a expressão imuno-histoquímica dos 
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marcadores Ki-67 e p53, correlacionando com os achados e subtipos histológicos, 

em uma amostra da população brasileira, além de estabelecer uma rotina 

diagnóstica adequada ao perfil dos nossos pacientes. 

 

A partir desses relatos e com somente um trabalho publicado quanto a 

expressão do Ki-67 no meningeoma na literatura brasileira (AGUIAR et al., 2003), 

elaboramos esse trabalho, que se justifica pelo uso do TMA, sendo o primeiro 

trabalho na literatura nacional a empregar esse método, e por  avaliar uma outra 

amostra da população brasileira, além de estabelecer uma rotina diagnóstica 

adequada ao perfil dos nossos pacientes. 

 

 

 

1.1 HIPÓTESE 

 

A utilização de marcadores para proliferação celular em combinação com 

achados histopatológicos ajudará na distinção entre os diferentes graus histológicos 

no meningeoma. 
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2   OBJETIVOS 

2.1  Objetivo geral 

 

 Analisar, retrospectivamente, as características histopatológicas do 

meningeoma, classificando-os de acordo com os critérios da OMS/2007 e 

correlacionando-os com a expressão imuno-histoquímica dos anticorpos anti-Ki67 e 

p53, por meio da técnica Tissue Microarrays. 

 

2.2  Objetivos específicos 

1. Revisar e classificar os casos de meningeoma, segundo os critérios 

estabelecidos pela OMS/2007. 

 

2. Identificar se há correlação entre o resultado histopatológico com o sexo e a 

idade. 

 

3. Avaliar os achados histopatológicos com o grau  da neoplasia. 

 

4. Quantificar as imunomarcações do Ki-67 e do p53. 

 

5. Verificar se existe correlação entre a expressão IHQ do Ki-67 com a do p53.. 

 

6. Correlacionar a expressão IHQ do Ki-67 com o sexo. 

 

7. Correlacionar a expressão IHQ do Ki-67 e do p53 com o grau histológico. 
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8. Correlacionar a expressão IHQ do Ki- 67 e do p53 com os achados 

histopatológicos. 

 

9. Padronizar uma rotina de análise para o meningeoma que seja adequada a 

nossa casuística com relevância diagnóstica. 
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3   MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1  Material 

 

 Foram identificadas 699 peças e biopsias de lesões intracranianas do arquivo 

de registro da Neuropatologia, do Serviço de Anatomia Patológica do Departamento 

de Patologia, no período entre janeiro de 1989 a dezembro 2010 

 

 Este estudo foi previamente submetido e aprovado no comitê de ética da 

Faculdade de Medicina da UFF (CEP - CMM/HUAP número 133/11) 

 

 

3.2   Metodologia 

 

Todos os casos diagnosticados com meningeoma foram revistos de acordo 

com a classificação da OMS de 2007 (PERRY et al., 2007). Após esta revisão, os 

seguintes dados foram levantados: idade, sexo e topografia da lesão. 

 

Critérios de inclusão: 

 

 Pacientes com diagnóstico de meningeoma no período de janeiro de 1989 a 

dezembro 2010. 

 

Critérios de exclusão: 
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 Pacientes que após a revisão de lâminas de acordo com a classificação da 

OMS/2007 tiveram seu diagnóstico modificado.  

 Casos que apresentaram blocos esgotados ou não foram encontrados. 

 Casos que apresentaram material exíguo ou muito fragmentado. 

 

 

3.2.1   Tissue Microarrays (TMA) 

 

 A escolha das áreas doadoras para confecção dos TMAs foi feita no momento 

da revisão dos diagnósticos e obedeceu aos seguintes critérios, relacionados com o 

subtipo histológico. 

 

 I. Subtipos histológicos meningotelial, transicional, fibroso, angiomatoso, 

psammomatoso, microcístico, secretor: 

 

a) Área com maior densidade celular e/ou contendo células com anaplasia celular. 

 

 II. Subtipo histológico atípico e de células claras: 

 

a) Área com maior densidade celular e perda do padrão arquitetural; e/ou áreas com 

acúmulo de células pequenas; e/ou contendo células com anaplasia celular. 

 

 III. Subtipo histológico cordóide: 

 

a) Como na histologia deste subtipo o achado predominante são os cordões 

celulares em meio a material mucoide, a mostra deverá conter área com maior 

densidade de cordões celulares. 

 

 IV. Subtipo histológico de rabdóide, papilífero e metaplástico:  

 

a) Área com maior densidade celular; e/ou áreas contendo células com anaplasia 

celular. 
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 Dos blocos doadores foram retirados três cilindros com 1,0mm de diâmetro 

utilizando agulha hipodérmica convencional, preparada segundo a técnica alterativa 

manual desenvolvido por Pires et al. (2006) e confeccionados blocos com no 

máximo 96 cilindros, isto é, no máximo 32 amostras diferentes em triplicata, 

incluídos em parafina com auxílio de fita adesiva dupla face, grade esquemática 

(FIG. 1)  e mapa dos blocos doadores, contendo a localização das amostras e 

controles positivos e negativos das reações.  

 

 

Figura 1: TMA 

 

Molde inclusor com a grade de papel para orientação da 

inclusão dos cilindros (A); Foto panorâmica de uma das 

lâminas (B). 

 

 Dos blocos confeccionados foram obtidos cortes histológicos com 3µm de 

espessura e após a desparafinização foram submetidos às seguintes técnicas: 

 

  

 

3.2.2   Técnicas histológicas 

 

3.2.2.1   Hematoxilina e Eosina-Floxina  

  

Nesse trabalho, foi utilizada a coloração pela hematoxilina e eosina-floxina na 

realização de novas lâminas quando essas não foram encontradas e/ou nos casos 

do material não ter qualidade mínima para análise e para avaliar se as amostras 

obtidas do TMA foram representativas de tecido neoplásico. Após a hidratação, os 

cortes foram corados em hematoxilina de Mayer por dois minutos, lavados e 

A B 
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diferenciados em etanol ácido a 1% com ácido clorídrico (HCl) Após lavados em 

água destilada, foram corados por eosina por um minuto.  Em seguida, os cortes 

foram desidratados e montados.  

 

 

3.2.2.2   Técnica imuno-histoquímica  

 

 Foram utilizados os seguintes marcadores: 

 

O anticorpo Ki-67, clone MIB-1, reconhece um antígeno nuclear presente em 

células proliferativas e encontra-se ausente nas células quiescentes e a marcação é 

nuclear (TAB. 1). 

 

O anticorpo p53, clone DO-7, reconhece a região selvagem/mutante da 

proteína p53 e exibe a marcação nuclear (TAB. 1). 

 

 

Tabela 1 - Painel dos anticorpos utilizados 

Anticorpo Especificações Clone Código Fornecedor 

Ki-67 Monoclonal de 
 camundongo 

MIB-1 M724001 Dako 
Corporation 

p53 Monoclonal de 
 camundongo 

DO-7 453M-97 Cell Marque 

 

 

 Os cortes foram feitos com espessura de 3 μm e montados em lâminas 

silanizadas (HDAS003). As lâminas foram deixadas, na estufa a 60° C por 10 min e 

no xilol a 60º por mais 10 minutos. Os processos de desparafinização, re-hidratação 

e recuperação antigênica foram realizados com a solução Trilogy ph 6,0 (Cell 

Marque - ref. 920P-09), por 40 minutos a 96ºC, em banho-maria. Após este tempo, 

os cortes foram retirados e mantidos à temperatura ambiente por 30 minutos para 

esfriar, seguidos de dois enxagues, um com água destilada e outro com solução 

tampão TRIS Buffer Saline Tween (TBS-T) com NaCL, 0,1M e pH 7.6.(Cell Marque – 

ref. 935B-09) (TAB. 2). 
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 Para fins de inibição da peroxidase endógena, os cortes foram incubados com 

Peróxido de Hidrogênio a 3%, durante 30 minutos e, então, banhados rapidamente 

em água destilada por 2 minutos. 

 

Para inibição das ligações inespecíficas, os cortes foram delimitados com 

caneta hidrofóbica DAKO PEN (Dako Corporation - cód. S2002) e, então, incubados 

com solução preparada com leite em pó desnatado diluído em solução TBS-T NaCl 

e albumina sérica bovina (BSA) a 1% p/v (TAB. 2) por 15 minutos em câmara úmida, 

à temperatura ambiente. 

 

  Os cortes foram incubados com os anticorpos primários (TAB. 1) diluídos em 

solução Da Vinci Green (Erviegas – Cat. PD900M), durante uma hora, em câmara 

úmida, na geladeira (TAB. 3).  

 

Posteriormente, os cortes foram lavados com tampão TBS-T em dois banhos 

de 5 minutos cada. 

 

O sistema de detecção e revelação utilizado foi o Kit Mach 4 (Biocare, HRP - 

Peroxidase com DAB - cód. M4BD534L) com visualização por polímero. Aplicou-se a 

solução por 30 min, à temperatura ambiente, por duas vezes e posteriormente, as 

lâminas foram lavadas com solução TBS-T. Em seguida, aplicou-se como 

cromógeno diaminobenzidina (DAB) com diluição de 1: 20 em água destilada. Os 

cortes foram cobertos com o DAB por um período de cinco minutos, e 

posteriormente lavados em água destilada. 

 

 Todos os reagentes foram utilizados segundo recomendação e bula do 

fabricante. 

 

A contra coloração foi feita com hematoxilina de Harris por 1min 45 seg, 

seguidos de dois enxagues em água destilada; um banho em água amoniacal por 

um minuto e, por fim, um último banho em água destilada. 
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A desidratação dos cortes foi realizada em banhos de um minuto cada, 

utilizando-se álcool a 90%, álcool a 99% e xilol. As lâminas foram, então, montadas 

com bálsamo do Canadá. 

 

 

Tabela 2 – Soluções utilizadas na técnica imuno-histoquímica. 

Soluções pH ou Composição Molaridade 

Tampão Trilogy pH 6,0 ----- 

TBS-T pH 7.6 0,1 M 

Inibição das ligações 
inespecíficas 

Solução TBS-T + BSA + 
Leite em pó Molico®  

----- 

 

  

Tabela 3 - Protocolos 

Anticorpo Diluição Recuperação antigênica 

Ki-67 1:100 Tampão Trilogy pH 6,0 – 45 min 

p53 1:200 Tampão Trilogy pH 6,0 – 45 min 

 

 

Os TMAs contiveram cores de controle positivo de cada marcador imuno-

histoquímico e as áreas não coradas serviram de marcador interno negativo. 

 

 

 

3.2.3  Análise dos achados histológicos 

 

3.2.3.1   Análise morfológica 

 

 Os seguintes parâmetros foram avaliados na coloração pela HE: infiltrado 

inflamatório; necrose; perda da arquitetura celular; aumento de celularidade; 

aumento da relação núcleo-citoplasma; nucléolo evidente e/ou macronucléolo; 

mitose; e infiltração do tecido nervoso.  
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 Esses achados, de forma semelhante aos trabalhos de Ho et al. (2002) e 

Perry et al. (1997), foram categorizados como: 

 

0= ausente; 

 

1= presente.  

 

 Alteração de células pequenas, pleomorfismo nuclear e anaplasia celular 

foram considerados dentro do item aumento da relação núcleo-citoplasma.  

 

 Com relação à necrose, foi somente avaliada àquela exibindo células em 

paliçadas, na periferia de área central necrótica. Necrose do tipo isquêmica não foi 

contabilizada, conforme metodologia aplicada por Perry et al. (1997; 1999). 

 

 Projeção irregular da neoplasia para o tecido nervoso, sem intervenção da 

leptomeninge, foi considerada como infiltração do parênquima nervoso. A presença 

de células tumorais no espaço perivascular não foi interpretada como infiltração do 

parênquima nervoso.   

 

 Mitose foi determinada pelo número total de figuras de mitose encontradas 

em 10 campos de grande aumento, utilizando objetiva de 40X, segundo o relato de 

Perry et al. (1997). Foi aplicada a seguinte categorização: 

 

 

0 = < 4 mitoses por 10 campos de grande aumento,  

 

1 = > 4 mitoses avaliadas, por 10 campos de grande aumento.  

 

 

3.2.3.2   Análise das imagens 
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Cada área doadora ocupou aproximadamente 4 campos no aumento da 

objetiva de 20x, correspondendo a cerca de 1,4 mm de diâmetro. 

 

Os critérios de exclusão foram casos que tiveram menos de duas áreas 

doadoras íntegras para valor médio de expressão imuno-histoquímica; áreas de 

dobras ou sobreposições; áreas de necrose; e áreas degenerativas caracterizadas 

por maior acúmulo de tecido conjuntivo. 

 

 

3.2.4   Digitalização e quantificação 

 

 

As lâminas coradas pela HE e pela técnica IHQ foram digitalizadas utilizando 

o scanner de lâminas da APERIO (ScanScope CS Digital System, FIG. 2), no 

aumento de 20X, para as lâminas de HE e de imuno-histoquímica, gerando arquivos 

de imagem svs, que foram analisados por meio do Software Spectrum, onde os 

TMAs foram segmentados (FIG. 3) e cada core foi documentado por meio de um 

spot por coloração ou técnica. 

 

 

Figura 2 – Imagem do scancope 

 

Fonte: www.pathinformatics.pitt.edu 

 

 
Figura 3– Grade esquemática da segmentação do TMA no software 

Spectrum 
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Após esta etapa, as amostras foram analisadas pela ferramenta de análise, 

selecionando o algoritmo de macro de “Nuclear v9” documentadas através do 

Software Spectrum (FIG. 4). 

 

O software informa o percentual total e subdividido por intensidade de 

marcação, sendo transportados para a planilha de estatística os resultados, e, então, 

calculado o percentual médio de marcação nuclear total dos spots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Máscara para marcação nuclear do programa Spectrum 
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 Vermelho - fortemente positivo; Laranja - moderadamente positivo;  
 Amarelo - fracamente positivo; Azul -  negativo 

 

 

 

 

Durante a verificação da correspondência das áreas de marcação positiva na 

imuno-histoquímica, observou-se que o software considerou como positivas áreas 
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de artefatos, que foram excluídas com o auxílio de uma ferramenta denominada 

Negative pen (FIG. 5). 

 

Figura 5 – Exclusão de área da análise digita

 

  

 

Para o marcador Ki-67 o resultado da análise foi classificado, conforme 

abaixo discriminado, de forma semelhante ao artigo de Maier et. al. (1992). 

 

1= < 4% de células positivas; 

 

2= > 4% <7% de células positivas; 

 

3= > 7% de células positivas; 

 

 Na avaliação do p53, os casos foram classificados: 

 

1= <10% de células foram positivas; 

 

2= > 10% < 30% de células foram positivas; 
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3= > 30% de células foram positivas. 

 

 

3.2.5    Análise estatística 

 

 Diferentes métodos de análise estatística foram aplicados. 

 

As variáveis categóricas foram resumidas por meio de tabelas de frequências 

absolutas com indicação das frequências percentuais. As sínteses coletivas das 

variáveis numéricas foram expressas por meio de médias e desvios padrões, 

acompanhadas dos valores mínimo e máximo, mediana e amplitude interquartílica. 

 

 Os testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk avaliaram a normalidade 

dos dados dos grupos formados pelas variáveis numéricas. 

 

 Comparações de variáveis numéricas em mais de dois grupos foram 

realizadas através do teste de Kruskal-Wallis, seguido, para as comparações 

múltiplas, do teste de Mann-Whitney.  

 

O teste do qui-quadrado indicou a existência ou não de associação entre 

classificações de variáveis categóricas ou pela avaliação da razão de chances (odds 

ratio: OR). Quando associadas, as variáveis categóricas tiveram a intensidade da 

associação expressa pelo coeficiente V de Cramer ou pela razão de chances. 

 

Na análise estatística da marcação imuno-histoquímica pelo Ki67 e p53 foram 

aplicadas duas formas para avaliar se existiu associação entre as duas variáveis: 

uma pelo uso da estatística do qui-quadrado de Pearson e outra através da razão de 

chances. 

 

A validação da hipótese de associação entre duas variáveis pelo teste do qui-

quadrado de Pearson ficou prejudicada em virtude da baixa frequência esperada em 

mais de 20% das células do cruzamento das duas variáveis, o que levaria a uma 
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distorção na estatística do qui-quadrado, tornando vulnerável a decisão sobre a 

validade com base nessa estatística. Tecnicamente, a solução recomendada pela 

literatura é a recategorização de uma ou de ambas as variáveis para adensamento 

das categorias. Assim, foram aglutinadas de categorias contíguas, para a melhor 

avaliação dos dados. 

 

Como o teste do qui-quadrado é um teste assintótico (quer dizer, seus 

resultados são obtidos por aproximação, tanto no valor da estatística do qui-

quadrado quanto no valor do valor-p) e o teste de Fisher é exato, deu-se preferência 

pelo teste exato de Fisher para avaliação da associação entre as duas variáveis 

quando a aglutinação das variáveis resultou em uma tabela 2x2. 

 

Para a avaliação da imunomarcação do anticorpo anti-Ki67, na comparação 

da avaliação histopatológica das características morfológicas com o resultado da 

imunopositividade em TMA, avaliada por análise digital, utilizou-se o coeficiente de 

kappa de Cohen. 

 

 A análise estatística foi processada com o auxílio do programa SPSS versão 

10 e as decisões estatísticas que envolveram o conceito de valor-p foram tomadas 

em nível de significância  = 0,05. Nas comparações múltiplas, o critério de 

Bonferroni foi utilizado para correção do nível de significância. 
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4   Resultados 

4.1  Achados gerais 

No período entre janeiro de 1989 a dezembro 2010, foram levantadas, do 

livro de registro da Patologia Cirúrgica, do Serviço de Anatomia Patológica do 

Departamento de Patologia e Laboratório, 699 peças e biopsias de lesão 

intracraniana, tumoral ou não, de um total 121.924 pacientes. 

 

Desses 699 casos, neoplasia primária do tecido neuroepitelial com 263 

(37,6%) casos e os tumores derivados do revestimento meníngeo, em 105 (15%) 

pacientes, foram as principais lesões diagnosticadas.  Metástase, ocorrendo em 70 

(10%) pacientes, adenoma de hipófise em 55 (7,9%) e neoplasias do nervo 

intracraniano e paraespinhal em 40 (5,7%) casos, foram as três outras afecções 

mais comuns (TAB. 4). 

 
Tabela 4 – Incidência das lesões intracranianas 

 

Tumor do tecido neuroepitelial 263 37,6% 

Tumor do nervo cranial e paraespinhal 40 5,7% 

Tumor da meninge: tumor da célula meningotelial 105 15,0% 

Tumor da meninge: mesenquimal 8 1,1% 

Tabela 4 – Incidência das lesões intracranianas 
 

Tumor relacionado com a meninge:  
Hemangioblastoma 

7 1,0% 

Continua 

(Continuação) 
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Linfoma primário  3 0,4% 

Histiocitose de células de Langerhans 2 0,3% 

Tumor de germinativo: germinoma 4 0,6% 

Tumor da região selar: craniofaringeoma 7 1,0% 

Cordoma 4 0,6% 

Adenoma de hipófise 55 7,9% 

Metástase 70 10,0% 

Lesões císticas benignas 14 2,0% 

Lesão de origem vascular não tumoral 29 4,1% 

Lesão inflamatória ou reativa simulando tumor 36 5,2% 

Casos inconclusivos 51 7,3% 

Granuloma de células plasmáticas 1 0,1% 

TOTAL 699 100,0% 

 

 

Além dessas lesões intracranianas, mais nove casos (7,9%) de meningeoma 

localizados na região torácica medular foram diagnosticados, totalizando 114 casos 

de meningeomas estudados. 

 

Os tumores primários do tecido nervoso e da célula meningotelial totalizaram 

376 casos, com 262 (69,7%) neoplasias originadas das células do parênquima 

cerebral, onde o glioblastoma representou 120 (31,9%) casos e 114 (30,3%) foram 

tumores derivados da célula meningotelial (TAB.5). 

 

Tabela 5 – Tumores primários do sistema nervoso central: frequência 

Tumor da meninge: tumor da célula meningotelial 114 30,3% 

Astrocitoma pilocítico 9 2,4% 

Astrocitoma grau II 26 7,0% 

Astrocitoma grau III 11 2,9% 

Glioblastoma 120 31,9% 

Gliossarcoma 9 2,4% 

Xantoastrocitoma 15 4,0% 

Tumor de origem oligodendrocítica 20 5,3% 
 

 

Tabela 5 – Tumores primários do sistema nervoso central: frequência 

Tumor ependimário intracraniano 9 2,4% 

Tumor neuronal e glio-neuronal 17 4,5% 

Meduloblastoma 20 5,3% 

Continua 

(Continuação) 
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PNET 3 0,8% 

Tumor do plexo coróide 3 0,8% 

TOTAL 376 100,0% 

 

 

4.2   Meningeoma 

4.2.1   Incidência quanto ao sexo, idade e localização anatômica 

O sexo feminino predominou com 61,4% de casos, enquanto que no sexo 

masculino a incidência foi de 38,6% casos (GRAF. 1). 

 

Gráfico 1 – Incidência quanto ao sexo. 

 

 

 

Com relação à faixa etária, a idade média foi 53 anos com desvio padrão de 

14 anos. 

 

Por se tratar de um trabalho retrospectivo, não conseguimos obter 

informação quanto à topografia em 31 casos (27,2%).  

A localização anatômica do meningeoma foi bem variada. A região da 

convexidade, na topografia dos lobos cerebrais, foi a mais comum com 45 (39,5%) 

casos, seguida da localização na base do crânio (sulco olfatório, asa do esfenoide, 

38,60% 61,40% 

Masculino Feminino
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região parasselar, osso petroso e fossa posterior) com 23 (20,2%), sendo 10 (8,6%) 

na asa do esfenoide. Na região torácica, observaram-se nove (7,9%) casos. 

 

Esse resultado foi sintetizado na tabela abaixo (TAB. 6): 

 

Tabela 6 – Incidência dos meningeomas quanto à topografia. 

Região frontal 35 30,7% 

Região parietal 4 3,6% 

Região temporal 3 2,6% 

Região occipital 3 2,6% 

Goteira olfatória 6 5,3% 

Asa do esfenóide 10 8,6% 

Região parasselar 1 0,9% 

Osso petroso 2 1,7% 

Fossa posterior 4 3,6% 

Região torácica 9 7,9% 

Não especificado 31 27,2% 

Lesão extensa 6 5,3% 

TOTAL 114 100,00% 

 

 

4.2.2    Histopatologia 

4.2.2.1    Classificação quanto ao grau histológico 

No que diz respeito à classificação dos meningeomas quanto ao grau 

histológico, o meningeoma grau I foi o mais frequente com 75 (65,8%) casos, 

seguido do grau II com 34 (29,8%) e do grau III, com cinco (4,4%) (GRAF. 2). 

 

 

 

Gráfico 2 – Meningeoma: grau histológico 
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a) Meningeoma grau I 

 

Dentre os meningeomas grau I, o subtipo meningotelial predominou com 43 

(57,3%) casos (FIG. 6A), seguido do transicional com 15 (20%) casos (FIG. 6B), 

cinco (6,7%) corresponderam ao subtipo angiomatoso (FIG. 6C), e quatro (5,3%) 

foram diagnosticados como fibroso (FIG. 6D), e psamomatoso, respectivamente. 

Três casos corresponderam ao subtipo metaplásico (4%), na qual dois desse subtipo 

foram do tipo ósseo (FIG. 7A) e um cartilaginoso. Esse resultado foi sintetizado no 

gráfico (GRAF. 3). 

 

Gráfico 3 – Meningeoma grau I: subtipos histológicos. 

 

Figura 6 - Meningeoma: subtipos histológicos 

65,80% 

29,80% 

4,40% 

Grau I Grau II Grau III

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Meningotelial Transicional Angiomatoso Fibroso Psamomatoso Metaplásico

Série1 57,3% 20,0% 6,7% 5,3% 5,3% 4,0%

N=75 casos 
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(A)  Meningotelial; (B) Transicional; (C) Angiomatoso; (D) Fibroso. 
(HE – aumento de 20X – A; aumento de 10x – B;C;D). 

 
 

Infiltração para tecido ósseo (FIG. 7B) foi observada em três casos, sendo 

dois deles no subtipo meningotelial e um no subtipo metaplásico. 

 

Figura 7 – Meningeoma: metaplasia óssea versus infiltração óssea 

 
(A) Metaplasia óssea; (B) Infiltração óssea. (HE – aumento de 
10X – A; aumento de 20x – B). 

b) Meningeoma grau II 
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   Meningeoma grau II foi diagnosticado em 34 (29,8%) casos. Desses, 27 

(79,4%) pacientes foram diagnosticados como atípico, observando-se cinco (18,5%) 

com infiltração para o parênquima nervoso (FIG. 8) e dois (7,4%) para tecido ósseo 

(GRAF. 4). Oito casos (7%), previamente diagnosticados como grau I, foram 

recategorizados como atípicos. 

 

 

Gráfico 4 – Meningeoma grau II: subtipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Meningeoma: infiltração para parênquima nervoso 

79,4% 

14,7% 

5,8% 

Atípico Cordóide Infiltração tecido nervoso

n= 34 casos 
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Ninhos de células tumorais (A;B;C) e de estrutura vascular, originada da 
neoplasia (D), em meio ao córtex cerebral. (HE – aumento de 10X – A;C; 
aumento de 20x – B;D). 

 
O subtipo cordóide foi diagnosticado em cinco (14,7%) casos (FIG. 9). 

Figura 9 – Meningeoma cordóide 

 

Cordões de células tumorais em meio a estroma mixóide. (HE – aumento 
de 10X – A; aumento de 40x – B). 
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Dois casos (5,8%) foram classificados como grau II, apesar de 

morfologicamente exibirem características de grau I, porque infiltraram o tecido 

nervoso. 

 

c) Meningeoma grau III 

 

Meningeoma grau III (FIG. 10), caracterizado pelo aumento da celularidade, 

perda do padrão arquitetural, marcada anaplasia ou elevado índice mitótico, foi 

diagnosticado em cinco (4,4%) casos, observando-se em três deles infiltração do 

parênquima nervoso adjacente. Dos casos com aumento do índice mitótico, dois 

exibiram mais de 20 mitoses por 10 campos de grande aumento 

. 

Figura 10 – Meningeoma maligno 

 

Marcada anaplasia celular (A) e várias figuras de mitose (B). (HE – 
aumento de 20X – A; aumento de 40x – B). 
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O sexo masculino predominou, com quatro casos (80%) (GRAF. 5).  

Gráfico 5 – Incidência do meningeoma grau III segundo o sexo 

 

 

4.2.2.2 – Achados histopatológicos 

   

Conforme já foi definido e explicado no capítulo Material/Método as 

alterações histopatológicas foram classificadas como presente ou ausente. 

Quanto à revisão dos achados histopatológicos, dos 114 casos, verificamos 

que infiltrado inflamatório mononuclear (66/57,9%) (FIG. 11A), aumento da 

celularidade (FIG. 11B e 11C),  e necrose (FIG. 11D), presentes em 40 (35%) casos 

cada, foram as principais alterações observadas, seguidas de perda da arquitetura 

(37/32,5%) (FIG. 11B e 11C), nucléolo evidente (28/24,6%) (FIG. 11E) e mitose 

(15/13,1%) (FIG. 11F). 

 

 

 

80% 

20% 

Masculino Feminino

n= 5 casos 
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Figura 11 – Meningeomas: achados morfológicos 

 

Achados morfológicos: infiltrado inflamatório (A); Perda do padrão arquitetural e 
aumento da celularidade (B e C); Necrose (D); Nucléolo proeminente (E); Mitose 
(F); (HE – aumento de 10X – B; aumento de 20x – A; C e D; aumento de 40X – E 
e F ). 
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Aumento da relação núcleo/citoplasma com células anaplásicas e nucléolo 

evidente (FIG. 12A) e ninhos de células pequenas foram indentificados em 33 

(28,9%) casos (FIG. 12B, 12C e 12D). 

  

Figura 12 – Meningeoma: aumento da relação núcleo-citoplasma 

 

Marcada anaplasia celular (A); Alteração de células pequenas (B; C e D); 

(HE – aumento de 10X – B; aumento de 40X – A, C e D) 

 

 

 

A frequência dos achados morfológicos foi apresentada no gráfico abaixo 

(GRAF. 6). 
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Gráfico 6 – Achados histopatológicos (n=114)

 

 

 

A distribuição desses achados segundo os graus histológicos (graus I, II e 

III) foram sumarizados no Gráfico 7. 

 

Dos 114 casos revistos, seis casos corresponderam à recidiva de lesões 

previamente diagnosticadas como grau II. Um dos casos (1/6 - 16,67%) recidivou 

como grau III, exibindo elevado índice mitótico. Os outros cinco casos (5/6 – 

83,33%) permaneceram como grau II e exibiram necrose e perda da arquitetura 

como características histopatológicas mais frequentes, presentes em quatro casos 

cada. 

 

 

 

 

 

57,9% 

35,0% 

35,0% 

32,5% 

28,9% 

24,6% 13,1% 

Infiltrado inflamatório Aumento celularidade

Necrose Perda da arquitetura

Aum. relação núcleo/citoplasma Nucléolo evidente

Mitose
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Gráfico 7 – Distribuição das alterações histológicas nos graus I, II e III. 

 

A Tabela 7 resumiu os resultados quanto à idade, sexo e localização, 

correlacionados com diagnóstico histológico quanto ao grau do meningeoma. 

Tabela 7 - Correlação do grau histológico do meningeoma com idade, sexo e  
topografia 

 

Dados clínicos Classificação OMS/2007 

 Grau I (n=75) Grau II (n=34) Grau III (n=5) 

Idade (anos) 
[mín – máx] 

55 
[30 – 86] 

53 
[34 – 78] 

52 
[45 – 64] 

 Frequência % Frequência % Frequência % 

Sexo       

  Feminino 52 69,3% 17 50% 1 20% 

  Masculino 28 30,7% 17 50% 4 80% 

Localização       

  Convexidade 30 40% 17 50% 2 40% 

  Base do crânio 15 20% 3 8,8% 1 20% 

  Fossa posterior 3 4% 1 2,9% - - 

  Medular 9 12% - - - - 

  Não especificado 18 24% 13 38,3% 2 40% 

 

RNC* = Aumento da relação núcleo citoplasma 
Infiltração TN** = Infiltração do tecido nervoso 

75 

34 

5 

TOTAL 
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O teste do qui-quadrado (2) de Pearson evidenciou associação significativa 

entre as alterações histopatológicas e o meningeoma atípico, grau II, sendo a 

intensidade da associação, avaliada pelo coeficiente V de Cramer, classificada como 

forte para os seguintes achados: perda da arquitetura (V = 0,715, p<0,001), aumento 

de celularidade (V = 0,626, p< 0,001) e nucléolo proeminente (V = 0,691, p< 0,001) 

(TAB. 8). 

 

As alterações, aumento da relação núcleo/citoplasma e mitose, exibiram 

coeficiente V de Cramer classificado como moderado (V = 0,503, p<0,001), sendo a 

intensidade da associação, avaliada pelo coeficiente V de Cramer, classificada como 

fraca para o infiltrado inflamatório e necrose (V = 0,338, p< 0,00; e V = 0,395, p< 

0,001, respectivamente), ainda que com significância (TAB. 8).  

 

Tabela 8 - Meningeoma atípico, grau II. Análise estatística das alterações 
histológicas. Teste do qui-quadrado e V de Cramer. 

 QUI-QUADRADO VALOR DE p V DE CRAMER 

Infiltrado inflamatório 13,013 <0,001 0,338 

Necrose 17,795 < 0,001 0,395 

Perda da arquitetura 58,352 < 0,001 0,715 

Aumento da celularidade 44,667 < 0,001 0,626 

Aumento da RNC* 28,89 < 0,001 0,503 

Nucléolo proeminente 54,462 < 0,001 0,691 

Mitoses 28,854 < 0,001 0,503 

Infiltração parênquima cerebral 29,026 < 0,001 0,505 

* RNC = relação núcleo/citoplasma 

 

4.2.2.3 – Imuno-histoquímica 

A) Anti-Ki-67 

Para avaliação do Ki-67 foram selecionados 88 casos de acordo com a 

disponibilidade dos blocos e do material, conforme descrito nos critérios de inclusão 

e exclusão. 

 
a) Percentual de positividade para o Ki-67 segundo o gênero 
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A média do índice de positividade para o Ki-67 foi diferente entre os sexos. 

O sexo masculino exibiu média de marcação de 2,120% e o sexo feminino de 

1,265%. A descrição estatística foi resumida na tabela abaixo (TAB. 9) e a 

distribuição da positividade foi representada no diagrama de caixas a seguir 

(FIG.13). 

  

Tabela 9 - Descrição estatística da imunopositividade para o Ki-67 segundo o 
gênero 

 

Sexo n 

Positividade para o Ki-67 (%) 

média d.p. (*) mínimo máximo Mediana a.i.q. (*) 

Masculino 38 2,120 3,5284 0,015 19,717 1,089 1,8244 

Feminino 50 1,265 1,3917 0,038 7,866 0,956 1,1561 

Total 88 1,634 2,5626 0,015 19,717 1,030 1,3415 
      (*) d.p.: desvio padrão; a.i.q.: amplitude interquartílico (com base nas juntas de Tukey) 

 

Figura 13 - Distribuição da positividade do Ki-67 segundo o gênero 
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O teste de Kolmogorov-Smirnov, em nível de significância  = 0,05, indicou 

inexistência de normalidade nos dados de positividade para o Ki-67. 

O teste de Mann-Whitney, em nível de significância  = 0,05, indicou 

inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,05), entre a positividade 

para o Ki-67 dos gêneros (U = 840; valor-p = 0,354). 
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Conforme já relatamos, no capítulo Material e Método, utilizamos como valor 

de referência para categorização dos graus I, II e III, os valores médios relatados por 

Maier et. al. (1992) 

 

A imunomarcação para o Ki-67 mostrou uma variação entre 0% e 19,7%, na 

qual o grau I variou de 0,025% a 4,005%, notando-se que o subtipo angiomatoso 

exibiu maior percentual de marcação para o Ki-67. O Ki-67 foi realizado em somente 

um caso do subtipo psammomatoso, o qual teve uma expressão de 0,95% de 

positividade. Esse dado não foi identificado na tabela abaixo (TAB. 10). 

 

Tabela 10 – Ki-67: percentual de marcação no grau I 

  Porcentagem de marcação para o Ki-67 (%) 

 n Média Mínimo Máximo 

Meningotelial 33 0,67 0,03 2,48 

Transicional  12 1,16 0,04 2,25 

Fibroso 3 1,3 0,52 1,82 

Angiomatoso 4 1,8 0,99 4,01 

Metaplásico 3 0,59 0,17 0,89 

 

A imunomarcação para o Ki-67 mostrou no grau II uma variação entre 

0,014% a 7,866% e no grau III de 1,280% a 19,717%. A descrição estatística da 

positividade deste marcador, segundo os graus histológicos, foi indicada na Tabela 

11. 

Tabela 11 – Descrição estatística da imunopositividade para o Ki-67 segundo os 

graus histológicos                          

 Positividade do Ki-67 (%)      n=88 

Grau histológico n Média D.P. (*) Mínimo Máximo Mediana A.I.Q. (**) 

Grau I 55 0,9 0,8 0 4,0 0,8 0,9 

Grau II 29 2,1 1,9 0 7,9 1,7 1,5 

Grau III 4 8,2 8,8 1,3 19,7 5,8 13,7 

(*) – D.P.: desvio padrão;  
  (**) - A.I.Q. = amplitude interquartílica; 
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 O resultado imuno-histoquímico do grau I (FIG. 14A e 14B), grau II (FIG. 

14C e 14D) e grau III (FIG. 14E e 14F) foi representado na Figura 14.  

 

Figura 14 – Imunomarcação pelo Ki-67. 

 

TMA – expressão do Ki-67 nos diferentes graus histológicos: grau I (A e B); 
grau II (C e D); grau III (E e F); (aumento de 5X – software Aperio) 
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A distribuição da positividade do Ki-67 foi apresentada nos diagramas de 

caixa e hastes a seguir (FIG. 15). 

 

Figura 15 – Distribuição da positividade do Ki-67 segundo os graus 

histológicos 
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Entre os oito casos que foram recategorizados como grau II, a média de 

marcação para o Ki-67 variou entre 1,098% a 1,689%. 

 

Nos casos que corresponderam à recidiva, a imunopositividade para o Ki-67 

foi maior que nas lesões primárias. As lesões primárias exibiram positividade 

variando de 1,09% a 4,29%, enquanto que as recidivas, o valor do Ki-67 variou entre 

2,00% e 10,37%. 

 

Os testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk, em nível de 

significância  = 0,05, indicaram inexistência de normalidade (p < 0,05) para o índice 

de positividade para o Ki-67 nas categorias histológicas 
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b) Avaliação da associação do grau histológico com o índice de positividade 

do Ki-67 considerado em categorias 

 

O teste de Kruskal-Wallis, em nível de significância α = 0,05, indicou 

diferença estatisticamente significativa (p < 0,05) da positividade do Ki-67 em 

relação aos grupos dos graus histológicos (H = 17,041; g.l. = 2; valor-p = 0,0002). O 

teste de Mann-Whitney, em nível de significância α = 0,05, permitiu identificar os 

grupos diferenciados em termos de positividade do Ki-67, corrigida a significância 

para  = 0,016 pelo critério de Bonferroni. A tabela a seguir resumiu os achados 

(TAB. 12). 

 

Tabela 12 – Comparação da positividade do Ki-67 entre os graus histológicos  

 
Graus 

histológicos 
 

Grau II Grau III 

Grau I 
U = 416 

valor-p =0,0003 
SIM 

U = 28 
valor-p = 

0,009 
SIM 

Grau II  

U = 34 
valor-p = 

0,203 
NÃO 

  

  Obs.: SIM – houve evidência de diferença estatisticamente 
significativa (p < 0,05) entre o grau histológico indicado na 
respectiva linha e o grau histológico indicado na respectiva coluna; 

                                           NÃO – inexistência de diferença estatisticamente 
significativa (p>0,05) entre o grau histológico indicado na 
respectiva linha e o grau histológico indicado na respectiva 
coluna. 

 
 
 

 

A associação das categorias do Ki-67 com os graus histológicos foi 

apresentada na tabela abaixo (TAB. 13). 
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Tabela 13 - Grau histológico e imunomarcação pelo Ki-67 

GRAU 

Categorias de positividade 
do Ki-67 

Total 
<4% De 4% a 7% >7% 

I 54 1 - 55 

II 25 3 1 29 

III 2 - 2 4 

Total 81 4 3 88 

  

 

A validação da hipótese de associação entre as duas variáveis pelo qui-

quadrado de Pearson ficou prejudicada em virtude da baixa frequência esperada em 

sete células do cruzamento de duas variáveis, o que levaria a uma distorção na 

estatística do qui-quadrado. Aplicando a solução recomendada pela literatura, 

fizemos a recategorização de uma ou de ambas as variáveis para adensamento das 

categorias. Assim, aglutinaram-se as categorias contíguas do grau histológico II com 

o grau III e da categoria do índice de proliferação do KI-67 de 4% a 7% com a 

categoria de >7%, conforme apresentado na tabela a seguir (TAB. 14) 

 

Tabela 14 - Grau histológico e imunomarcação pelo Ki-67 após aglutinação das 
células 

GRAU 

Categorias  

<4% >=4% Total 

I 54 1 55 

II e III 27 6 33 

Total 81 7 88 

 

  

Mesmo nessa nova configuração (TAB. 13), duas células de baixa 

frequência comprometeram a utilização da estatística do qui-quadrado. Como é 
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impossível aglutinar as categorias sem descaracterizar as variáveis, a solução foi a 

aplicação do teste exato de Fisher para avaliação da associação das variáveis nessa 

situação limite. 

 

Dessa forma, o teste exato de Fisher, em nível de significância α = 0,05, 

evidenciou associação entre o grau histológico e as categorias do índice de 

proliferação do Ki-67 (valor-p = 0,010).  

 

A avaliação da associação por meio da razão de chances indicou que a 

chance de um caso ser benigno (grau I) nos casos de expressão do Ki-67 <4% foi 12 

vezes maior do que nos casos no qual a expressão do Ki-67 foi >=4% (OR=12; IC 

95%: [1,374;104,766]). 

 

Verificou-se que, a baixa marcação para o Ki-67 evidenciou maior 

probabilidade de se relacionar com os casos benignos e a marcação elevada para o 

Ki-67 associou-se aos maiores graus histológicos. 

 

 

C) Percentual de positividade para o Ki-67 segundo a presença das 

características morfológicas de perda da arquitetura, aumento da celularidade 

e nucléolo proeminente, tomadas em conjunto. 

 

Tomando por base os achados morfológicos que se associaram mais 

fortemente ao grau histológico, conforme foi demonstrada na Tabela 8, a 

positividade para o Ki-67 na presença dos três achados simultaneamente 

demonstrou a seguinte análise estatística (TAB. 15).  
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Tabela 15 – Descrição estatística da positividade para o Ki-67 na presença de 

perda da arquitetura, aumento da celularidade e nucléolo proeminente 

Achados 

morfológicos 

conjugados* 

 

n 

Positividade para o Ki-67 (%) 

média d.p. ** mínimo máximo mediana a.i.q.** 

Sim 19 3,188 4,668 0,015 19,717 1,680 1,526 

Não 69 1,206 1,331 0,026 7,866 0,886 1,183 

(*) Perda da arquitetura, aumento da celularidade e nucléolo proeminente, tomados em conjunto 
  (**) d.p.: desvio padrão; a.i.q.: amplitude interquartílico (com base nas juntas de Tukey) 

 

 Abaixo a representação gráfica da distribuição da positividade do Ki-67 

(FIG.16) 

Figura 16 – Distribuição da positividade do Ki-67 de acordo com a presença 

dos três achados morfológicos 
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(*) Perda da arquitetura, aumento da celularidade e nucléolo proeminente, tomados em conjunto. 

 

A análise da normalidade nos dados pelo teste de Kolmogorov-Smirnov foi 

estatisticamente significante (valor de p <0.0001), 
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O teste de Mann-Whitney, em nível de significância  = 0,05, indicou 

evidência de diferença estatisticamente significativa (p<0,05), entre a positividade 

para o Ki-67 dos casos com presença dos achados morfológicos em conjunto e dos 

casos em que os achados morfológicos não estiveram presentes em conjunto (U = 

373; valor-p = 0,004). 

 

 

 

D) - Concordância entre o índice de positividade para o Ki67 e a avaliação 

histopatológica 

 

Utilizando as categorias do Ki-67 como um cut off para a identificação dos 

graus histológicos e comparando esses resultados com a avaliação morfológica para 

a graduação dos meningeomas, observamos uma concordância muito baixa, ainda 

que significantemente estatística. O coeficiente kappa de Cohen foi igual a 0,193, 

com valor de p = 0,001, indicando uma baixa concordância diagnóstica entre a 

avaliação histopatológica e a análise digital da positividade do Ki-67 (TAB. 16). 

Tabela 16 – Comparação entre a avaliação morfológica e as categorias do Ki-67 na 

graduação dos meningeomas 

 

Avaliação 
morfológica 

Ki-67 (categorias) 

Total 
<4% 

 
entre 4% e 7% 

 
> 7% 

 

Grau I 54 1 - 55 

Grau II 25 3 1 29 

Grau III 2 - 2 4 

Total 81 4 3 88 
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4.2.2.3.2 – Anti-p53 

 

Para avaliação do p53 foram selecionados 86 casos de acordo com a 

disponibilidade dos blocos e do material, conforme descrito nos critérios de 

exclusão. 

 

A imunopositividade para o p53 mostrou uma variação entre 0,12% e 

21,54%. A descrição estatística da imunomarcação para este anticorpo, segundo os 

graus histológicos, foi indicada na tabela abaixo (TAB. 17) e a distribuição dessa 

positividade foi apresentada nos diagramas de caixa e hastes a seguir (FIG. 17). 

 

 

Tabela 17 – Descrição estatística da imunopositividade para o p53 segundo os 

graus histológicos: 

 

Positividade do p53 (%) 

Grau 
histológico 

n média d.p. (*) mínimo máximo mediana a.i.q. (*) 

Grau I 54 4,9 6,0 0,1 21,5 2,1 6,4 

Grau II 28 6,9 6,4 0,1 20,6 6,0 8,5 

Grau III 4 6,1 6,4 0,2 14,2 5,0 10,3 

(*) – d.p.: desvio padrão; a.i.q. = amplitude interquartílica 
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 Figura 17 - Distribuição da positividade do p53 segundo os graus histológicos 
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A figura abaixo mostrou exemplos de imunomarcação para o p53 nos 

diferentes graus histológicos (FIG. 18A - D). 
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Figura 18 – Exemplos de imunomarcação pelo p53. 

 

TMA – expressão do p53 nos diferentes graus histológicos: 
grau I (A e B); grau II (C); grau III (D); (aumento de 5X – 
software Aperio) 

 

Entre os oito casos que foram recategorizados como grau II, a média de 

marcação para o p53 variou entre 1,220% a 19,849%. 

 

Nos casos que corresponderam à recidiva, a imunopositividade para o p53 

foi maior que nas lesões primárias. As lesões primárias exibiram variação de 1,543% 

a 12,467% de positividade e as recidivas variando entre 1,813% e 17,826%. 

 

Os testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk, em nível de 

significância  = 0,05, indicaram inexistência de normalidade (p < 0,05) para o índice 

de positividade para o p53 nas categorias histológicas: 
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Assim, o teste de Kruskal-Wallis, em nível de significância  = 0,05, indicou 

inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) da positividade do 

p53 em relação aos grupos dos graus histológicos (H = 2,328; g.l. = 2; valor-p = 

0,312). 

 

O valor do p53 foi categorizado, conforme descrito no capítulo de Material e 

Métodos. Embora citada uma terceira categoria identificada como > 30%, essa não 

foi considerada na presente análise porque não ocorreu nenhum caso com 

marcação do p53 nessa categoria. Esses dados foram resumidos na Tabela 18.  

  

Tabela 18 – Grau histológico e imunomarcação pelo p53 

GRAU 

Categorias de 
positividade do p53 

Total 
<10% de 10% a 30% 

I 43 11 54 

II 21 7 28 

III 3 1 4 

Total 67 19 86 

 

   

A validação da hipótese de associação entre as duas variáveis ficou 

prejudicada em virtude da baixa frequência em duas células do cruzamento das 

duas variáveis, que levaria a uma distorção na estatística do qui-quadrado. 

Aplicando a solução recomendada pela literatura, recategorizou-se as variáveis para 

adensamento das categorias. Assim, foram aglutinadas as categorias contíguas do 

grau histológico II com o grau histológico III. Dessa forma, a nova categorização do 

grau foi apresentada na tabela a seguir (TAB. 19): 
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Tabela 19 - Grau histológico e imunomarcação pelo p53 após aglutinação das 

células 

GRAU 

Categorias de 
positividade do p53 

Total 
<10% de 10% a 

30% 

I 43 11 54 

II e III 24 8 32 

Total 67 19 86 

 

Nessa nova configuração todas as células exibiram frequência suficiente 

para aplicação do teste do qui-quadrado. No entanto, como a tabela é 2x2 e o teste 

de Fisher é exato, deu-se preferência pelo teste exato de Fisher para avaliação da 

associação entre as duas variáveis (grau histológico e categorias de positividade do 

p53). 

 

Dessa forma, o teste exato de Fisher, em nível de significância  = 0,05, 

indicou inexistência (p>0,05) de associação entre o grau histológico e as categorias 

da positividade para o p53 (valor-p = 0,789). 

 

A razão de chances, utilizada para avaliar a associação entre as duas 

variáveis, forneceu um valor amostral OR = 1,303, indicando que na amostra, a 

chance de um caso ser benigno (grau I) quando a expressão do p53 <10% foi 1,3 

vezes maior do que nos casos de expressão do p53 de 10 a 30%. O intervalo de 

confiança a 95%, no entanto, para a razão de chances foi de [0,461;3,682], o que 

evidenciou inexistência de associação, uma vez que, o intervalo de confiança incluiu 

o valor 1, indicativo de independência das duas variáveis. 

 

C)  Correlação entre anti-Ki-67 e anti-p53 

 

Considerando que tanto o Ki-67 quanto o p53 não apresentaram 

normalidade nos dados, a análise da correlação entre ambas as positividades foi 
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avaliada pelo coeficiente de Spearman: rs = 0,473 (p < 0,0001). O valor do 

coeficiente indicou uma correlação moderada entre as duas variáveis. O diagrama 

de dispersão abaixo ilustrou o relacionamento entre as duas variáveis (FIG. 19) 

 

Figura 19 – Diagrama de dispersão do p53 com o Ki-67 
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Um modelo linear, utilizando o coeficiente de correlação de Pearson (r = 

0,282) para estimar o Ki-67 a partir do p53 é obtido pela equação de regressão 

   y = 0,119 x  +  0,977 

onde x é a positividade para o p53 e y a positividade para o Ki-67. Esse modelo não 

se mostrou interessante, embora estatisticamente significativo, uma vez que seu 

coeficiente de determinação foi muito baixo: r2
 = 0,079, indicando que apenas 7,9% 

da positividade para o Ki-67 se explicaria pela positividade para o p53. 
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5   DISCUSSÃO 

 

O meningeoma é um tumor intracraniano, em geral de crescimento lento, 

derivado das células meningoteliais e embora considerado como tumor benigno, o 

seu comportamento biológico varia consideravelmente, sendo subdividido, em dois 

grandes grupos: meningeoma com baixo risco de recidiva e comportamento 

biológico não agressivo, correspondendo ao grau I; e meningeoma com alto risco de 

recidiva e comportamento biológico agressivo, classificados como grau II ou III. 

(COMMINS et al., 2007; BURGER & SCHEITHAUER, 2007; Perry et  al., 2007). 

 

Na nossa casuística, o meningeoma foi a segunda lesão intracraniana mais 

frequente (15%,), incidência essa relativamente baixa, quando comparada com os 

resultados da publicação do CBTRUS (2012), com cerca de 34% dos casos 

diagnosticados como meningeoma. 

 

O nosso resultado foi semelhante ao relato de Ho et al. (2002) e um pouco 

mais abaixo do trabalho de Sutherland et al. (1987), que relataram uma frequência 

de 22%, sendo como nos nossos casos, a segunda lesão mais frequente. 

 

Essa divergência de resultados com os dados estatísticos do CBTRUS 

(2012), registro central dos tumores cerebrais dos Estados Unidos da América, 

estaria relacionada, possivelmente, ao fato dos nossos casos serem oriundos de um 

hospital de atendimento geral, ao contrário dessa publicação. Poderia ainda, refletir 
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desenhos de estudos diferentes, exposições a fatores etiológicos considerados de 

risco ou determinado pela região de estudo, ou ainda pela raça. 

 

De acordo com Heshmant et al. (1976), a raça negra mostrou maior 

comprometimento pelo meningeoma, enquanto que a raça branca pelos tumores de 

origem glial. Em relação aos nossos casos, por se tratar de um hospital geral,  

  

No que diz respeito à frequência quanto ao sexo, o resultado desse estudo 

confirmou a maior incidência do sexo feminino sobre o masculino (LONGSTRETH et 

al., 1993; KONSTANTINIDOU et al., 2003; ROSER et al., 2004;  BURGER & 

SCHEITHAUER, 2007; COMMINS et al., 2007; PERRY et al., 2007; ALEXIOU et al., 

2011; BACKER-GRØNDAHL et al., 2012), explicada por ser um tumor hormônio 

dependente de progesterona (KONSTANTINIDOU et al., 2003; WIEMELS et al., 

2010).    

  

No grau III, o sexo masculino foi o mais acometido, corroborando o achado 

de maior risco para o sexo masculino na medida em que a lesão se tornou mais 

agressiva (PERRY et al.; 1997; KANE et al., 2010). Para Vranic et al. (2010) não 

houve diferença significativa quanto ao sexo nos casos de meningeoma grau II e III. 

No nosso trabalho, não observamos no grau II diferença entre os sexos. 

 

A ausência de receptor para progesterona no meningeoma grau II e III, 

observada numa série de 175 casos (PERRY et al., 2000), poderia ser o fator 

determinante, embora casos de meningeoma, histológicos e clinicamente benignos, 

com ausência para esse receptor já tenham sidos relatados.  

 

Com relação à faixa etária, a idade média observada do nosso trabalho, 53 

anos, foi consonante com a literatura (PERRY et. al., 1997; WILLIS et al., 2005; 

DURAND et al., 2009; BABU et al. 2011).  

 

Não encontramos diferença no que tange à localização e os diferentes graus 

do meningeoma, refletindo, provavelmente, a ausência de informação quanto à 
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localização do tumor. Kane et al. (2010) reportaram que o meningeoma atípico 

incidiu com maior frequência nas regiões fora da base do crânio. 

 

Chamou a atenção no nosso trabalho de revisão quanto aos subtipos 

histopatológicos, que apesar de termos tipos histológicos bem definidos, foi comum 

a variação desses subtipos na mesma lesão, especialmente achados com 

caraterísticas morfológicas do subtipo transicional. Essa heterogeneidade levou os 

autores Backer-Grøndah et al. (2012) a considerarem como critério para definição 

dos subtipos histológicos que o padrão dominante representasse cerca de 50% da 

amostra examinada. 

  

Não aplicamos tal metodologia, quando da revisão dos diagnósticos, porque 

a maioria dos casos avaliados foi composta por várias lâminas, com uma boa 

amostragem do material, permitindo a identificação dos subtipos. Quando a mostra 

foi pequena, a definição foi feita pelo subtipo predominante.  

 

A identificação de padrões histológicos diferentes na amostra, inclusive com 

lâmina exibindo apenas um subtipo e, em outra lâmina, outro subtipo, reforçou a 

importância da obtenção de vários cortes para exame microscópico, sugerindo-se 

que o número de cortes ultrapasse o maior diâmetro da amostra. 

 

No que concerniu à incidência do grau I e grau III, não verificamos diferença 

dos nossos resultados com os relatos de Sutherland et al. (1987), Perry et al. (1999), 

Perry (2006), Burger &Scheithauer (2007) e PERRY et al. (2007). 

 

A incidência dos nossos casos grau II (29,8%), relativamente maior do que 

àquela citada pela OMS/2007 (Perry et al., 2007) foi interpretada como sendo 

decorrente do detalhamento dos critérios para o diagnóstico do meningeoma atípico 

descrito por Perry et al. (1997) e da inclusão dos casos com infiltração para o 

parênquima nervoso, a partir da classificação de OMS/2007 (PERRY et al., 2007). 

Tal interpretação foi também considerada por Backer-Grøndah et al. (2012), com 

30,1% de casos relatados. Para esses autores, se invasão do parênquima cerebral 



75 
 

não fosse mais um critério para grau II, o resultado do trabalho deles seria de 26%, 

ao invés de 30,1%.  

 

No nosso trabalho, esse critério não teve muita influência. Somente dois 

casos, morfologicamente benignos/grau I, exibiram infiltração para o tecido nervoso 

e foram classificados como grau II. Os outros cinco casos já foram diagnosticados 

como atípicos independentes da invasão para o tecido nervoso. 

 

Para Rogers et al. (2010), esse elevado índice de grau II, variando de 30 a 

35%, seria decorrente da subjetividade dos critérios, necessitando de melhor 

detalhamento e consenso na avaliação dos achados. 

 

Ao revermos os trabalhos publicados abordando o diagnóstico do 

meningeoma atípico, constatamos a observação acima. O número e as alterações 

histopatológicas para classificarem os casos como atípico variaram entre os autores 

(AYERBE et al., 1999; HO et al., 2002; CERDÁ-NICHOLÁS et al., 2000; 

VANKALAKUNTI et al., 2007), observando-se, a despeito da existência de critérios 

estabelecidos pela classificação de WHO/1993 e 1997 (KLEIHUES et al., 1993; 

PERRY et al., 2007), que aqueles autores utilizaram os seus próprios critérios. 

 

Dos critérios descritos por Perry  et al. (1997; 2007), mitose seria o mais 

importante. Segundo esses autores, o encontro de mais de quatro mitoses por 10 

campos de grande aumento categorizaria o tumor como atípico. 

 

A análise dos nossos casos demonstrou que, de acordo com o trabalho de 

Perry et al. (1997), as alterações mais frequentes foram perda da arquitetura, 

aumento da celularidade e nucléolo proeminente, todos com significância estatística; 

enquanto que mitose, não foi o achado mais frequente, embora com resultado 

estatístico significativo. 

 

No entanto, a identificação da mitose não foi fácil quando da revisão dos 

casos, devido à dificuldade em separar de núcleos apoptóticos e picnóticos, aspecto 

esse assinalado por Commins et al. (2007) ou por modificação decorrente do 
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processo de fixação do material. Devido a essas dificuldades, Ribalta et al. (2004) 

sugeriram o emprego da marcação pelo anticorpo anti-fosfohistona H3, um marcador 

específico de mitose, auxiliando na sua identificação. Com o uso desse anticorpo, os 

autores relataram um aumento em 17% no diagnóstico do meningeoma atípico. 

Contudo, essa técnica não se tornou uma prática na rotina. 

 

A classificação de OMS/2007 incluiu a necrose dentre os critérios para o 

meningeoma atípico e essa alteração não foi listada como um dos critérios nos 

trabalhos de Perry et al. (1997; 1999). 

 

Necrose e infiltrado inflamatório, ainda que com resultado estatístico 

significante, foram os menos frequentes na nossa análise, sugerindo que dentre as 

alterações histológicas a necrose fosse a menos relevante e talvez, por isso, não foi 

incluída nos achados relacionados por Perry et al. (1997; 1999). 

 

Um grande número de biomarcadores foram aplicados no estudo do 

meningeoma como o p53 e o Ki-67, marcador do índice de proliferação celular 

(MATSUNO et al., 1996; KARAMITOPOULOU et al., 1998; AGUIAR et al., 2002; 

AMATYA et al., 2004; RAO et al., 2009). 

 

Quando confrontamos os nossos resultados da imunomarcação pelo Ki-67 e 

p53, índice médio de marcação, verificamos, que os nossos resultados, ainda que 

estatisticamente significantes, foi abaixo da maior parte dos relatos, em especial, 

com o trabalho de Maier et al. (1992), citado por Perry et. al. (2007), como referência 

na categorização dos meningeomas em grau I, II e III. 

 

Quanto ao uso do TMA, somente dois trabalhos utilizaram essa metodologia 

para avaliar a expressão do Ki-67 e do p53 nos meningeomas (TERZI et. el., 2008; e 

KARJA et. al., 2010). Lusis et al. (2005) avaliaram outros marcadores. 

 

Ao compararmos o nosso resultado, quanto à média do índice de Ki-67, 

distribuídos pelos três graus histológicos, com o trabalho de Terzi et al. (2008), 

verificamos que os resultados foram bem semelhantes, com diferença 
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estatisticamente significativa da positividade do Ki-67 em relação aos três graus 

histológicos. Cabe ressaltar, que ambos os trabalhos utilizaram metodologia para 

confecção dos blocos de TMA e análise estatística semelhante. 

  

De acordo com Abramovich et al. (1998; 1999) e Willis et al. (2005), vários 

fatores influenciariam a interpretação da expressão do Ki-67, como: padrão de 

distribuição heterogênea das células imunocoradas; diferentes metodologias na 

realização da técnica e de quantificação das células; e diferentes maneiras de 

interpretação de resultados, gerando resultados divergentes. 

 

Trabalhos relataram diferença significativa entre a análise de área com maior 

número de células positivas (hot spot) e campos selecionados aleatoriamente, onde 

Vankalakunti et al. (2007) relataram diferença estatística entre o exame das áreas de 

hot spot com análise de campos aleatórios, conclusão diferente do trabalho de 

Nakasu et al. (2001).  

 

O padrão heterogêneo e variável de distribuição de células positivas na 

amostra, com áreas contendo maior número de células e outras com poucas células 

evidentes no exame da lâmina inteira e não observado nos cortes de TMA devido ao 

tamanho da amostra, poderia justificar o nosso resultado, bem abaixo dos demais 

relatos. Essa consideração foi também feita por Terzi et al. (2008), lembrando que 

no nosso trabalho, a quantificação do número de células positivas foi feita por 

digitalização da imagem.  

 

Diante da variabilidade de técnicas entre os laboratórios, de metodologia 

para contagem das células Ho et al. (2002) e Roser et al. (2004) sugeriram que um 

cut off deveria ser estabelecido, validado e seguido como orientação geral.  

 

Para Perry et al. (1998) e Amatya et al. (2001), o uso do Ki-67 foi importante 

na definição de casos “bordeline” para o diagnóstico de atípico quando mitose foi 

difícil de ser identificada ou demais critérios para esse diagnóstico foram escassos. 

Enquanto que, Lanzafame et al. (2000), não reconheceram o Ki-67 como um 

parâmetro fortemente relacionado com o grau histológico. 
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Observamos resultado estatístico significativo quanto à quantificação do 

índice de proliferação celular pelo Ki-67 e sua correlação com os graus histológicos. 

Notamos ainda, que a avaliação do índice de Ki-67, associado aos achados 

morfológicos, revelou resultado significativo na distinção entre o grau I com o grau II 

e III, e não houve diferença estatística entre o grau II para o grau III. Resultados 

esses também relatados em várias publicações (KOLLES et al., 1995; STRIEPECKE 

et al, 1996;. MADSEN & SCHRODER, 1997; KARAMITOPOULOU  et al., 1998; HSU 

E HEDLEY-WHYTE, 1998; PERRY  et al., 1998; AMATYA et al., 2001; NAKASU et 

al., 2001; HO et al., 2002; ROSER et al., 2004; TAKAHASHI et al., 2004; OZEN et 

al., 2005; TORP et al., 2005; BRUNA et al., 2007).   

 

No entanto, Abramovich et al. (1998; 1999) consideraram que os seus 

resultados não foram significativos devido à variação da positividade do Ki-67 para 

os casos benigno, atípico e maligno ter sido grande, resultando em considerável 

sobreposição desses valores entre os grupos. Para esses autores, os trabalhos de 

Kolles et al. (1995), Matsuno et al. (1996) e  Karamitopoulou  et al. (1998), também 

exibiram sobreposição de valores, que reduziria a significância dos achados. 

 

Na análise dos nossos dados, a sobreposição de valores foi menor, quando  

comparada aos trabalhos de Abramovich et al. (1998) que variou de 0,1 a 32,5%, de 

Karamitopoulou  et al. (1998), variou de 0,2 a 64,3% ou de Roser et al. (2004), de 0 

a 58%. 

 

Essa sobreposição poderia refletir, em parte, o padrão heterogêneo e 

variável de distribuição das células positivas na amostra conforme comentado 

anteriormente. 

 

De acordo com Amatya et al. (2001), o meningeoma fibroso revelou maior 

positividade do que os demais subtipos histológicos. Não foi possível verificarmos tal 

observação no nosso estudo, uma vez que, tivemos apenas três casos.  
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Positividade para o p53 é decorrente de mutação do gene TP53, sendo rara 

nos casos de meningeoma (OHGAKI et al., 1999), sugerindo a participação de 

outros mecanismos na expressão imuno-histoquímica do p53. 

 

No nosso trabalho, o resultado do p53 não foi estatisticamente significante 

em relação aos grupos histológicos, diferente dos relatos de Matsuno et al. (1996), 

Karamitopoulou et al. (1998), Aguiar et al. (2002), Amatya et al. (2004)  e de acordo 

com o trabalho de Rao et al. (2009).  

 

Perry et al. (1998) não conseguiram estabelecer correlação entre a 

positividade para o p53 e tempo livre de recidiva, enquanto que Lanzafame et al. 

(2000) e Terzi et al. (2008) obtiveram resultado contrário. 

 

Com relação ao índice de Ki-67 nas lesões recidivadas, verificamos nos seis 

casos que puderam ser identificados como tal, valores maiores para o Ki-67, quando 

confrontados com a lesão primária, achado esse reportado por vários autores 

(OTHA et al., 1994; MATSUNO et al., 1996; PERRY et al., 1998; NAKASU et al., 

2001; TORP et al., 2005) e não observado por Moller & Braendstrup (1997), 

Abromovich et al. (1999) e Karja et al. (2010). 

 

Essa divergência de resultado de Ki-67 nas lesões primárias e nas recidivas 

poderia ser interpretada segundo as dificuldades inerentes na avalição da expressão 

desse marcador, conforme citadas anteriormente.  

 

Diante da riqueza da literatura quanto a esses resultados, não poderíamos 

deixar de tecer alguns comentários. 

 

Verificamos que as divergências quanto a esses resultados, foram reflexos 

de diferentes parâmetros analisados como, por exemplo: o autor que avaliou 

somente casos de recidiva diagnosticados, histologicamente, como grau I e não 

encontrou diferença significativa quanto ao índice de Ki-67 para os tumores 

primários e os recidivados (ROSER et al., 2004). Enquanto que na maioria dos 

relatos, não houve restrição quanto ao grau histológico avaliado (OTHA et al., 1994; 
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MATSUNO et al., 1996; NAKASU et al., 2001; TORP et al., 2005). Ou, como no 

trabalho de Nakasu et al. (2001), com resultado significativo, mas os casos avaliados 

foram todos, histologicamente, atípicos/grau II.  Lembrando ainda, das dificuldades 

de interpretação da imunomarcação do Ki-67. 

 

Verificamos ainda, que nem sempre os autores citaram o tipo de cirurgia, 

exceto Roser et al. (2004) e, segundo esses autores, não houve consenso na 

definição do termo recidiva. Chamou atenção ainda, que esses parâmetros foram 

também usados em combinações diferentes nos diversos trabalhos. 

 

A partir da leitura dos trabalhos, consideramos que o resultado elevado da 

expressão do Ki-67, poderia refletir maior possibilidade de recorrência. Mas, até o 

momento, não se sabe quão alto deve ser esse valor para se constituir um dado 

preditivo de pior prognóstico.  Além disso, como ter certeza que uma área com alto 

índice de proliferação estaria representando somente uma área de hot spot ou todo 

o status proliferativo da lesão? 

 

Essas observações nos fizeram refletir sobre as modernas técnicas de 

imagens e cirurgia para diagnóstico, que apesar de proporcionarem uma localização 

mais precisa da lesão, nos fornecem uma amostra reduzida e cirurgião dependente, 

tornando-se um desafio para os patologistas, não só na análise morfológica, quanto 

na interpretação das técnicas imuno-histoquímicas.  

 

 Assim, em consonância com os nossos resultados, julgamos que o Ki-67 

poderá ser um fator preditivo quando correlacionado com aumento da celularidade, 

nucléolo evidente e perda da arquitetura, que foram os achados de maior relevância 

estatística para o meningeoma atípico.  

 

Embora, saibamos que novos estudos são necessários para estabelecer 

outros indicadores que permitam identificar de forma mais segura ou confiável o 

comportamento biológico do tumor, consideramos, que o emprego do Ki-67 deveria 

ser incorporado na rotina diagnóstica do meningeoma, para que possamos informar 

ao seu médico assistente da possibilidade de um comportamento biológico mais 
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agressivo numa lesão morfologicamente benigna, constituindo um elemento 

importante para prognostico quanto ao tempo livre de recidiva, ou possibilitar um 

tratamento mais agressivo quando do diagnóstico. 
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6   CONCLUSÕES 

 

1. O meningeoma grau I acometeu o sexo feminino e o grau III o sexo 

masculino, sem diferença quanto à expressão do Ki-67. 

 

2. A idade média não identificou o grau histológico, bem como infiltrado 

inflamatório e a necrose não foram úteis para a identificação do meningeoma 

atípico. 

 

3. O uso do TMA se aplicou no estudo do meningeoma, com fraca correlação 

entre a expressão do KI-67 e do p53 

 

4. Não recomendamos o uso isolado do Ki-67 e do p53 para categorização dos 

graus I, II e III.   

 

5. A imunomarcação para o Ki-67 foi uma ferramenta importante na distinção 

entre o grau I com o grau II e III, enquanto que a marcação pelo p53 não foi 

de auxílio.  

 

6. O uso dos marcadores Ki-67 e p53 não se justificam na diferenciação entre o 

grau II com o grau III. 

 

7. A combinação de perda da arquitetura, aumento da celularidade e nucléolo 

evidente, associada a maior positividade para o Ki-67, classificariam os casos 
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de meningeoma atípico/grau II, justificando o emprego dessa técnica no 

diagnóstico de rotina do meningeoma. 
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MENINGEOMA: HISTOPATOLOGIA E EXPRESSÃO DO Ki-67 E DO p53 – 
ESTUDO DE 114 CASOS 
Meningioma: histopathology and expression of  ki-67 and p53 - 114 cases study 

 
Carolina de Almeida Ito Brum1, Cecília Vianna de Andrade2, Licínio Esmeraldo da 
Silva3, Myriam Dumas Hahn2 

 

RESUMO 
O meningeoma é uma neoplasia na sua maioria benigna. O índice de proliferação pelo anticorpo Ki-
67 mostrou ser um relevante fator de risco para recorrência. Este trabalho objetivou: revisar os casos 
de meningeoma, segundo a OMS/2007; identificar se há correlação entre o resultado histopatológico 
com o sexo e a idade; avaliar os achados histopatológicos com o grau da neoplasia; quantificar a 
imunomarcação do Ki-67 e do p53; correlacionar a expressão imuno-histoquímica (IHQ) do Ki-67 com 
o sexo, grau histológico e achados histopatológicos; verificar se há correlação entre a expressão dos 
marcadores; padronizar uma rotina para o meningeoma com relevância diagnóstica. 114 (30,3%) 
casos de meningeomas, sendo nove (7,9%) na região torácica foram revistos, período de 1989 a 
2010, setor de Neuropatologia, Hospital Universitário Antônio Pedro, Universidade Federal 
Fluminense. Os seguintes parâmetros foram avaliados: infiltrado inflamatório, necrose, perda da 
arquitetura celular, aumento de celularidade, aumento da relação núcleo-citoplasma, nucléolo 
evidente/macronucléolo, mitoses e infiltração do tecido nervoso. A técnica IHQ, para o Ki-67 e p53, foi 
realizada por meio de “Tissue MicroArray” (TMA). O sexo feminino predominou. A idade média foi de 
53 ±14 anos. Meningeoma grau I foi o mais comum. Perda da arquitetura, aumento da celularidade e 
nucléolo proeminente foram as que mais se relacionaram com o grau II; a média de marcação do Ki-
67 foi significantemente estatística entre os graus histológicos; a do p53 não teve relevância 
estatística. A imunomarcação para o Ki-67 foi importante na distinção entre o grau I com o grau II e 
III; a marcação pelo p53 não foi de auxílio; o uso dos marcadores Ki-67 e p53 não se justificam na 
diferenciação entre o grau II com o grau III; a combinação de perda arquitetura, aumento da 
celularidade e nucléolo evidente, associada a maior positividade para o Ki-67, classificariam os casos 
de meningeoma em grau II, justificando o emprego dessa técnica na rotina do meningeoma. 

 

ABSTRACT 
Most Meningiomas are benign (WHO grade I). The proliferation index (Ki-67) has been shown to be a 
significant risk factor for recurrence. This study aimed to: review the cases of meningioma according to 
WHO,2007; identify if there is a correlation between the histological grade and sex and age; correlate 
the histopathological characteristics and the degree of malignancy; quantify immunostaining for Ki-67 
and p53 ; correlate the immunohistochemistry expression of Ki-67 with sex, histologic grade and 
morphological features,  verifying the existence of correlation between the expression of markers; 
standardize a relevant and appropriate diagnostic routine analysis of  meningiomas. 114 (30.3%) 
cases of intracranial meningiomas and nine (7.9%) cases of the thoracic region were reviewed 
between 1989 and 2010, in the Division of Neuropathology, Hospital Universitario Antonio Pedro, 
Universidade Federal Fluminense. The following parameters were evaluated: inflammatory infiltrate, 
necrosis, loss of cellular architecture, increased cellularity, increased N/C ratio, prominent nucleoli / 
macro nucleoli, mitoses and infiltration of brain tissue. The immunohistochemistry for Ki-67 and p53 
was performed using "Tissue MicroArray" blocks (TMA). There was a female predominance. Mean 
age was 53 ± 14 years. Grade I meningioma was the most common. Loss of architecture, increased 
cellularity and prominent nucleoli were associated with grade II, the average Ki-67 indices were 
statistically significant among the histological grades. p53 had no statistical relevance. Immunostaining 
for Ki-67 was an important marker to distinguish grade I from grades II and III; the expression of p53 
was not useful. The use of markers such as Ki-67 and p53 is not helpful in differentiating grade II from 
grade III. The combination of loss of architecture, increased cellularity and prominent nucleoli, added 
to higher Ki-67 indices imposes the diagnosis of Grade II meningioma, what justifies the use of this 
marker in the routine evaluation of meningiomas. 
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INTRODUÇÃO 
O meningeoma é um tumor intracraniano, derivado das células 

meningoteliais, em geral de crescimento lento, e, embora considerado como tumor 
benigno, o seu comportamento biológico varia consideravelmente, podendo recidivar 
e evoluir de forma desfavorável depois de repetidas retiradas cirúrgicas6.  

Incide no adulto a partir dos 35 anos13, predominando no sexo feminino20 e 
corresponde a cerca de 24-30% de todos os tumores primários intracranianos12. 

São lesões aderidas à dura-máter e com diferentes subtipos histológicos. O 
grau I, definido como neoplasia benigna, corresponde a cerca de 95% de todas 
estas lesões, engloba o subtipo meningotelial, fibroso, transicional, psammomatoso, 
microcístico, secretor, rico em linfócitos e plasmócitos, angiomatoso; metaplástico; o 
grau II, o meningeoma atípico, cordóide e de células claras; e o grau III, o rabdóide, 
papilífero e anaplásico11. O grau II representa cerca de 4,7 a 7,2% e o grau III, 1,0 a 
2,8% de todos os meningeomas33. 

Dois dos mais importantes critérios prognósticos são a extensão da área de 
ressecção cirúrgica e o grau histológico, tendo sido relatado que 12% do 
meningeoma grau I e 41% do grau II recidivaram dentro de 5 anos de ressecção30. 

Os achados histológicos permitem, na maioria das vezes, estabelecer o grau 
do meningeoma(13,16,43). Tendo em vista, meningeomas diagnosticados como 
benignos terem recidivados, uma série de trabalhos objetivando quantificar o 
potencial proliferativo foram publicados(1,2,7,915,19,27,29,31,36,40)  

A maioria desses estudos mostrou elevações significativas no índice de 
proliferação celular, avaliado pela expressão do Ki67, do meningeoma benigno 
versus atípico ou anaplásico, observando-se, portanto, uma média de 3,8%, 7,2% e 
14,7%, respectivamente25. 

Outros trabalhos investigaram a expressão da proteína supressora tumoral, 
p53, e o grau do meningeoma(3,5,19,21,31).  

A quantificação do potencial proliferativo poderá ajudar a predizer o 
comportamento biológico do tumor quando comparado com a histologia38. 

 
Este trabalho retrospectivo objetivou rever os achados histopatológicos, 

quantificando-os e correlacionando-os com o perfil imuno-histoquímico do 
meningeoma quanto à expressão dos anticorpos KI-67 e p53, utilizando a técnica 
Tissue MicroArray (TMA). 
 
MATERIAL E MÉTODOS: 

Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética da Faculdade de Medicina da 
UFF. 

No período entre janeiro de 1989 a dezembro 2010 foram selecionados 114 
casos com diagnóstico de meningeoma. Os casos foram revistos de acordo com a 
classificação da OMS (2007) e foram selecionadas as áreas para a confecção dos 
blocos de Tissue Microarrays (TMA). As áreas doadoras foram aquelas com maior 
densidade celular, anaplasia celular, perda do padrão arquitetural e/ou acúmulo de 
células pequenas.  

Para a confecção dos blocos de TMA utilizou-se o métode desenvolvido por 
Pires35 et al. (2006) com três cilindros de 1,0mm de diâmetro. Foram selecionados 
91 casos de acordo com a disponibilidade dos blocos de parafina. 

Foram feitos cortes com espessura de 3 μm para a coloração com 
Hematoxilina-eosina (HE) e realização das técnicas imuno-histoquímica. 



93 
 

Para recuperação antigênica utilizou-se a solução Trilogy ph 6,0 (Cell Marque - ref. 
920P-09), por 40 minutos a 96ºC, em banho-maria. Os enxagues foram feitos com 
água deslilada ou solução tampão TRIS Buffer Saline Tween (TBS-T)(Cell Marque – 
ref. 935B-09). A inibição da peroxidase endógena, os cortes foram incubados com 
Peróxido de Hidrogênio a 3%, durante 30 minutos. Para inibição das ligações 
inespecíficas foi utilizado solução com leite desnatado e albumina sérica bovina 
(BSA) a 1%. O sistema de detecção e revelação utilizado foi o Kit Mach 4 (Biocare, 
HRP - Peroxidase com DAB - cód. M4BD534L). Em seguida, aplicou-se como 
cromógeno o diaminobenzidina (DAB). 

Na coloração pelo HE foram avaliados os seguintes parâmetros: infiltrado 
inflamatório, necrose, perda da arquitetura celular, aumento de celularidade, 
aumento da relação núcleo-citoplasma, nucléolo evidente e/ou macronucléolo, 
mitose e infiltração do tecido nervoso. Esses achados foram categorizados como 
ausente ou presente, exceto mitose que foi determinada como < 4 ou > 4 mitoses 
em 10 campos de grande aumento, segundo trabalho publicado30.  

As lâminas de TMA coradas pela HE e pela técnica IHQ foram digitalizadas 
utilizando o scanner de lâminas da APERIO (ScanScope CS Digital System) e 
analisadas por meio do Software Spectrum. O software informa o percentual de 
marcação IHQ, total e subdividido por intensidade de marcação. 

Foram excluídos os casos que tiveram menos de duas áreas doadoras 
íntegras, áreas de dobras, sobreposições, necrose ou degenerativas. Foram 
analisados 88 casos quanto à expressão do Ki-67 e 86 casos quanto a expressão do 
p53. O resultado da análise da marcação nuclear foi transportado para uma planilha 
do Excel, e então calculado o percentual médio de marcação nuclear total dos spots. 
O índice de positividade para o Ki-67 foi subdividido em: < 4%, entre 4% e 7%, e > 
7% de células positivas. Na avaliação do p53, os casos foram classificados como: 
<10%, entre 10% e 30%, e > 30% de células positivas.  

Foi utilizado o teste do qui-quadrado para avaliar a existência ou não de 
associação entre classificações de variáveis categóricas. Quando associadas, a 
intensidade da associação foi expressa pelo coeficiente V de Cramer. As 
comparações de variáveis numéricas em mais de dois grupos foram realizadas 
através do teste de Kruskal-Wallis, seguido, para as comparações múltiplas, do teste 
de Mann-Whitney. O teste de Fisher foi aplicado quando houve aglutinação das 
variáveis. O coeficiente de Spearman foi utilizado para avaliação da associação 
entre duas variáveis numéricas, quando não houve normalidade na distribuição das 
mesmas. Todas as decisões estatísticas que envolveram o conceito de valor-p foram 

tomadas em nível de significância  = 0,05 
 
RESULTADOS 

O sexo feminino correspodeu a 70 (61,4%) casos predominando sobre o sexo 

masculino com 44 casos (38,6%). A idade média foi de 53 ±14 anos. Nos casos em 

que houve disponibilidade dos dados clínicos sobre a topografia, a região da 

convexidade foi a mais comum e correspondeu a 45 (54,2%) casos. O meningeoma 

grau I foi o mais frequente com 75 (65,8%) casos, seguido do grau II com 34 (29,8%) 

e do grau III, com cinco (4,4%). Dentre os meningeomas grau I, o subtipo 

meningotelial predominou com 43 (57,3%) casos (FIG. 1A), seguido do transicional 

com 15 (20%) casos (FIG. 1B), cinco (6,7%) corresponderam ao subtipo 
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angiomatoso (FIG. 1C), e quatro (5,3%) foram diagnosticados como fibroso (FIG. 

1D), e psamomatoso, respectivamente.  

Figura 1 - Meningeoma: subtipos histológicos 

 

(A)  Meningotelial; (B) Transicional; (C) Angiomatoso; (D) Fibroso. (HE – aumento de 

20X – A; aumento de 10x – B;C;D). 

Meningeoma grau II foi diagnosticado em 34 (29,8%) casos. Desses, 27 

(79,4%) casos corresponderam ao meningeoma atípico, dentre os quais cinco 

(18,5%) exibiram infiltração para o parênquima nervoso  e dois (7,4%) para tecido 

ósseo. Oito casos (7%) foram recategorizados como atípicos, sendo previamente 

diagnosticados como grau I. Quanto à revisão dos achados histopatológicos 

verificamos que infiltrado inflamatório mononuclear (66/57,9%) (FIG. 2A), aumento 

da celularidade (FIG. 2B e 2C),  e necrose (FIG.2D), presentes em 40 (35%) casos 

cada, foram as principais alterações observadas, seguidas de perda da arquitetura 

(37/32,5%) (FIG. 2B e 2C),, aumento da relação núcleo citoplasmática (33/28,9%), 

nucléolo evidente (28/24,6%) (FIG. 2E), e mitose (15/13,1%) (FIG. 2F).  

Figura 2 – Meningeomas: achados morfológicos 
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Achados morfológicos: infiltrado inflamatório (A); Perda do padrão arquitetural e aumento da 
celularidade (B e C); Necrose (D); Nucléolo proeminente (E); Mitose (F); (HE – aumento de 10X 
– B; aumento de 20x – A; C e D; aumento de 40X – E e F ). 

A distribuição desses achados segundo os graus histológicos (graus I, II e III) 

foram sumarizados na figura abaixo (FIG.3). 

Figura 3 – Distribuição das alterações histológicas nos graus I, II e III. 
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A correlação do grau histológico do meningeoma com idade, sexo e 
topografia foi resumida na tabela abaixo: 

 
Tabela 7 - Correlação do grau histológico do meningeoma com idade, sexo e  

topografia 
 

Dados clínicos Classificação OMS/2007 

 Grau I (n=75) Grau II (n=34) Grau III (n=5) 

Idade (anos) 
[mín – máx] 

55 
[30 – 86] 

53 
[34 – 78] 

52 
[45 – 64] 

 Frequência % Frequência % Frequência % 

Sexo       

  Feminino 52 69,3% 17 50% 1 20% 

  Masculino 23 30,7% 17 50% 4 80% 

Localização       

  Convexidade 30 40% 17 50% 2 40% 

  Base do crânio 15 20% 3 8,8% 1 20% 

  Fossa posterior 3 4% 1 2,9% - - 

  Medular 9 12% - - - - 

  Não especificado 18 24% 13 38,3% 2 40% 

O teste do qui-quadrado (2) de Pearson evidenciou associação significativa 

entre o meningeoma atípico (grau II) e as seguintes alterações histopatológicas: 

perda da arquitetura (2= 58,352; g.l =2), aumento da celularidade (2= 44,667; g.l 

RNC* = Aumento da relação núcleo citoplasma 
Infiltração TN** = Infiltração do tecido nervoso 

75 

34 

5 

TOTAL 
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=2),  e nucléolo proeminente (2= 54,462; g.l =2),. A intensidade da associação 

desses achados foi avaliada pelo coeficiente V de Cramer, sendo classificada como 

forte; [perda da arquitetura (V = 0,715, p<0,001), aumento de celularidade (V = 

0,626, p< 0,001) e nucléolo proeminente (V = 0,691, p< 0,001)]. A média de 

imunomarcação para o Ki-67 mostrou uma variação entre 0% e 19,7%. A média do 

índice de positividade para o Ki-67 foi diferente entre os sexos, entretanto, não 

houve diferença estatística significativa (p>0,05). A distribuição da positividade do Ki-

67 segundo o gênero foi representada na figura abaixo (FIG. 3). 

Figura 3 - Distribuição da positividade do Ki-67 segundo o gênero 
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Entre os graus histológicos, a imunomarcação para o Ki-67 mostrou média de 

0,9 + 0,8% no grau I; 2,1 + 1,9% no grau II e 8,2 + 8,8% no grau III.  O teste de 

Kruskal-Wallis e o teste exato de Fisher indicaram diferença estatisticamente 

significativa da positividade do Ki-67 em relação aos graus histológicos [(H = 17,041; 

g.l. = 2; valor-p = 0,0002) e (valor-p = 0,010), respectivamente]. O teste de Mann-

Whitney permitiu identificar os grupos diferenciados, corrigida a significância para  

= 0,016 pelo critério de Bonferroni, A tabela a seguir resumiu os achados. (TAB. 8). 
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Tabela 8 – Comparação da positividade do Ki-67 entre os graus histológicos  

 
Graus 
histológicos 
 

Grau II Grau III 

Grau I 
U = 416 

valor-p =0,0003 
SIM 

U = 28 
valor-p = 0,009 

SIM 

Grau II  
U = 34 

valor-p = 0,203 
NÃO 

Obs.: SIM – houve evidência de diferença estatisticamente significativa  
(p < 0,05) entre o grau histológico indicado na respectiva linha e o grau 
histológico indicado na respectiva coluna;  
           NÃO – inexistência de diferença estatisticamente significativa 
(p>0,05) entre o grau histológico indicado na respectiva linha e o grau 
histológico indicado na respectiva coluna 

  
A positividade para o Ki-67 nos casos que apresentaram os achados 

morfológicos com maior associação ao grau II, descritos anteriormente, mostrou 
diferença estatisticamente significativa, em relação aos casos nos quais os achados 
morfológicos considerados não estiveram presentes em conjunto (U = 373; valor-p = 
0,004). 

A imunopositividade para o p53 mostrou uma variação entre 0,12% e 21,54%. 
Entre os grau histológicos, a expressão do p53 mostrou média de 4,9 + 6,0% no 
grau I; 6,9 + 6,4% no grau II e 6,1 + 6,4% no grau III. Não houve  diferença 
estatisticamente significativa (valor-p = 0,789) da positividade do p53 em relação aos 
graus histológicos, de acordo com o teste de Kruskal-Wallis. 

Considerando que tanto o Ki67 quanto o p53 não apresentaram normalidade 
nos dados, a análise da correlação entre ambas as positividades foi avaliada pelo 
coeficiente de Spearman: rs = 0,473 (p < 0,0001). O valor do coeficiente indicou uma 
correlação moderada entre as duas variáveis. O diagrama de dispersão abaixo 
ilustrou o relacionamento entre as duas variáveis (FIG. 12) 

Figura 12 – Diagrama de dispersão do p53 com o Ki-67 
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DISCUSSÃO  
 Meningeoma é um tumor considerado benigno, usualmente não infiltra o 
tecido nervoso e/ou ósseo, sendo subdividido, em dois grandes grupos: 
meningeoma com baixo risco de recidiva e comportamento biológico não agressivo, 
correspondendo ao grau I; e meningeoma com alto risco de recidiva e 
comportamento biológico agressivo, classificados como grau II ou III(11, 13,32,37). 
 O nosso resultado confirmou a maior incidência do sexo feminino sobre o 
masculino(4,8,20,22), explicada por ser um tumor hormônio dependente de 
progesterona(20, 44).    
 No grau III, o sexo masculino foi o mais acometido, corroborando o achado de 
maior risco para o sexo masculino na medida em que a lesão se tornou mais 
agressiva(17,30), não sendo observado no grau II diferença entre os sexos. 
 Com relação à faixa etária, a idade média de 53 anos, foi consonante com a 
literatura(7,8,15,30,45).  
 Quanto à revisão dos subtipos histopatológicos, apesar de termos tipos 
histológicos bem definidos, foi comum a variação desses subtipos na mesma lesão. 
Essa heterogeneidade levou Backer-Grøndah8 et al. (2012) a considerarem como 
critério para definição dos subtipos que o padrão dominante representasse cerca de 
50% da amostra examinada.  
  A identificação de padrões histológicos diferentes na amostra reforçou a 
importância da obtenção de vários cortes para exame microscópico, sugerindo-se 
que o número de cortes ultrapasse o maior diâmetro da amostra. 
 No que concerniu à incidência do grau I e grau III, não verificamos diferença 
dos nossos resultados com os trabalhos publicados(11,32,33,34,39) 
 A incidência dos nossos casos grau II, maior do que a da OMS/200733, foi 
interpretada como decorrente do detalhamento dos critérios para o diagnóstico do 
meningeoma atípico30 e da categorização como grau II a infiltração para o 
parênquima nervoso33. Backer-Grøndah8 et al. (2012) consideraram a invasão do 
parênquima cerebral como um fator importante para alta casuística deles.   
 Para Rogers37 et al. (2010), o elevado índice de grau II, variando de 30 a 
35%, seria decorrente da subjetividade dos critérios. 
 As alterações histológicas mais frequentes, no nosso trabalho, foram perda da 
arquitetura, aumento da celularidade e nucléolo proeminente, todos com 
significância estatística, estando de acordo com Perry30 et al., 1997. Mitose, não foi o 
achado mais frequente, embora com resultado estatístico significativo. 
 A identificação da mitose não foi fácil devido à dificuldade em separar de 
núcleos apoptóticos e picnóticos, conforme assinalado por Commins13 et al. (2007) 
ou por modificação decorrente do processo de fixação do material.  
 Necrose e infiltrado inflamatório, ainda que com resultado estatístico 
significante, foram os menos frequentes, sugerindo que a necrose seja a menos 
relevante.  Perry(30,34) et al. (1997;1999) não a incluíram nos achados diagnósticos 
para o grau II.  
 Quanto ao uso do TMA, somente dois trabalhos utilizaram essa metodologia 
para avaliar a expressão do Ki-67 e do p53(18,41). Lusis23 et al. (2005) avaliaram 
outros marcadores. 
 O índice médio de marcação pelo Ki-67 e p53, ainda que estatisticamente 
significantes, foi abaixo da maior parte dos relatos, em especial, com o trabalho de 
Maier25 et al. (1992), citado por Perry33 et. al. (2007), como referência na 
categorização dos meningeomas em grau I, II e III e semelhante ao do trabalho de 
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Terzi41 et al., 2008, ressaltando que ambos os trabalhos utilizaram como 
metodologia o TMA. 
 Alguns trabalhos(1,2,45) comentaram da dificuldade na interpretação do 
resultado do Ki-67, onde fatores diversos teriam influência como: distribuição 
heterogênea das células imunocoradas; diferentes metodologias na realização da 
técnica e quantificação das células; e diferentes maneiras de interpretação de 
resultados, gerando resultados divergentes, conforme publicado por Vankalakunti43 
et al. (2007) e Nakasu28 et al. (2001).  
 Esse padrão heterogêneo e variável de distribuição de células positivas não 
foi observado nos cortes de TMA, possivelmente, em decorrência do tamanho da 
amostra, podendo justificar o nosso resultado, abaixo dos demais relatos, também 
considerada por Terzi41 et al. (2008). 
 Diante da variabilidade de técnicas entre os laboratórios e de metodologia 
para contagem das células, Ho16 et al. (2002) e Roser38 et al. (2004) sugeriram que 
um cut off deveria ser estabelecido, validado e seguido como orientação geral.  
 Para Perry31 et al. (1998) e Amatya5 et al. (2001), o uso do Ki-67 foi 
importante na definição de casos “bordeline” para o diagnóstico de atípico quando 
mitose foi difícil de ser identificada ou demais critérios foram escassos. Lanzafame21 
et al. (2000) não reconheceram o Ki-67 como um parâmetro fortemente relacionado 
com o grau histológico. 
 Obtivemos resultado estatístico significativo quanto à quantificação do índice 
do Ki-67 e sua correlação com os graus histológicos e resultado significativo na 
distinção entre o grau I com o grau II e III, não havendo diferença estatística entre o 
grau II para o grau III, concordando com vários trabalhos(5,10,14,31,18,19,28,38,20,42). 
 Para alguns autores(1,2), os seus resultados não foram significativos devido a 
grande variação de positividade do Ki-67 nos casos benigno, atípico e maligno, 
resultando em considerável sobreposição desses valores entre os três grupos, 
refletindo o padrão heterogêneo e variável de distribuição das células positivas 
 No nosso trabalho, o resultado do p53 não foi estatisticamente significante em 
relação aos grupos histológicos, diferente de alguns relatos(3,5,19,26,)  e de acordo com 
o trabalho de Rao36 et al. (2009).  
 Perry31 et al. (1998) não conseguiram estabelecer correlação entre a 
positividade para o p53 e tempo livre de recidiva, enquanto que Lanzafame21 et al. 
(2000) e Terzi41 et al. (2008) obtiveram resultado contrário. 
 Quanto ao índice de Ki-67 nas lesões recidivadas, verificamos nos nossos 
casos valores maiores para o Ki-67, quando confrontados com a lesão primária, 
achado esse reportado por vários autores(26,28,29,31,42) e não observado por 
outros(2,18,24,27). 
 Essa divergência de resultado poderia ser interpretada segundo às 
dificuldades inerentes na avalição da expressão desse marcador, conforme citadas 
anteriormente. Além disso, como ter certeza que uma área com alto índice de 
proliferação estaria representando somente uma área de hot spot ou todo o status 
proliferativo da lesão? 
  Julgamos que o Ki-67 poderá ser um fator preditivo quando correlacionado 
com aumento da celularidade, nucléolo evidente e perda da arquitetura, que foram 
os achados de maior relevância estatística para o meningeoma atípico.  
 Embora, saibamos que novos estudos são necessários para estabelecer 
outros indicadores que permitam identificar de forma mais segura ou confiável o 
comportamento biológico do tumor, consideramos, que o emprego do Ki-67 deveria 
ser incorporado na rotina diagnóstica do meningeoma, para que possamos informar 
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ao seu médico assistente da possibilidade de um comportamento biológico mais 
agressivo numa lesão morfologicamente benigna, constituindo um elemento 
importante para prognostico quanto ao tempo livre de recidiva, ou possibilitar um 
tratamento mais agressivo quando do diagnóstico. 
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