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Resumo: O quati (Nasua nasua) pertence ao filo Chordata, classe Mammalia, ordem 

Carnívora e à família Procyonidae, encontrado em grande parte do território brasileiro. É 

identificado pelo focinho longo, orelhas pequenas, e sua coloração está entre cinza e o marrom 

claro a marrom escuro. De tamanho médio, pernas curtas e mãos flexíveis, possuem aptidão 

para cavar e escalar. Os estudos sobre a prática animal têm ganhado ênfase nos últimos anos, 

pelas contribuições que oferecem para a sapiência da relação humana/animal. O presente estudo 

tem por objetivo investigar os aspectos morfológicos do cérebro e dura-máter de Nasua nasua, 

para gerar dados e um mapa morfológico do cérebro desse carnívoro e comparar com dados 

sobre estas estruturas em outras espécies de mamíferos. Foram utilizados dois exemplares de 

Nasua nasua adultos (macho e fêmea) e livres de lesões. Os lobos cerebrais apresentaram-se 

girencefálicos e notamos na dura-máter, a presença de 8 seios venosos, sendo eles o seio sagital 

dorsal, seio sagital ventral, seio transverso, seio reto, seio sigmóide, seio temporal, seio basilar 

e seio parietal. No quati, não foram observados os seios cavernosos, seio esfenoparietal, seio 

petroso ventral (ausente também em suínos) e seio petroso dorsal, sendo estes descritos em Pan, 

Papio e Homem. Acreditamos que estes seios funcionam como canais de baixa pressão 

sistêmica para o fluxo de sangue venoso voltar à circulação sistêmica desta espécie. A 

paquimeninge e leptopmeninge estavam íntegras e bem definidas, relacionadas possivelmente 

com a resistência a trações e tensões a que estão sujeitas o encéfalo deste carnívoro. 

Possivelmente, estas meninges também estejam relacionadas com a distensibilidade dos vasos 

meníngeos e cerebrais, pelo fato da leptomeninge penetrar nos sulcos cerebrais e recobrir os 

giros cerebrais, de acordo com a necessidade do aporte sanguíneo em diversas funções 

específicas regionais do tecido nervoso. 
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