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Resumo As lesões expansivas do plexo coróide constituem um grupo bastante amplo e heterogêneo de doenças e

seus simuladores. Tumores, infecções, anomalias congênitas, hemorragias, cistos e fenômenos degenerativos são alguns dos exemplos de causas de lesões expansivas do plexo coróide. No presente trabalho fizemos revisão da literatura pertinente, descrevendo os achados de imagem e ilustrando-os com alguns casos
do nosso serviço. Apesar de não existir na literatura descrição de sinais patognomônicos, a avaliação criteriosa e sistemática das características das lesões pode sugerir determinada etiologia.
Unitermos: Plexo coróide; Tumores; Lesões expansivas.

Abstract Choroid plexus mass lesions.

Choroid plexus mass lesions encompass a broad and heterogeneous group of diseases and their simulators.
Tumors, infections, congenital anomalies, hemorrhage, cysts and degenerative diseases are some examples
of mass lesions affecting the choroid plexus. In this article we review the current literature, describing the
imaging findings and illustrating choroid plexus mass lesions with some cases diagnosed at our facility. Despite
the inexistence of pathognomonic signs, a careful and systematic evaluation of the imaging characteristics
may suggest many etiologies.
Key words: Choroid plexus; Tumors; Mass lesions.

INTRODUÇÃO
O plexo coróide (do lat. plexu, enlaçamento, e do gr. choroeidés, membrana
delicada), doravante denominado PC, é
uma estrutura resultante da invaginação do
teto do epêndima para a cavidade ventricular. É recoberto por epitélio cubóide ou
colunar simples, perfazendo uma área total estimada em 39,2 cm².
Em situações normais, os PC dos ventrículos laterais são geralmente simétricos
em forma e tamanho, e é aí onde se dá a
principal produção do líquido cefalorraquiano (LCR). Num adulto, ocorre produção de cerca de 0,35 ml/min, ou seja, 500
ml/dia, de forma que todo o volume de
LCR é trocado em torno de três a quatro
vezes por dia.
Ao contrário da maioria das áreas do
encéfalo, onde há uma barreira hematoencefálica, seus capilares são fenestrados.
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A ausência da barreira hemato-encefálica
nos plexos os torna alvos de doenças sistêmicas. Alvo, rota, seletividade e reação
cruzada são palavras-chave para enfatizar
a importância da fisiologia do PC nas diversas doenças que o acometem(1,2).
As lesões tumorais do PC são raras,
representando, entre os tumores intracranianos, cerca de 0,4% a 0,6% dos casos em
todas as idades e de 1,0% a 4,0% dos casos até os 15 anos de idade(3). Elas ocorrem predominantemente na primeira década de vida (38%), especialmente nos primeiros dois anos, sendo descritos de 12,5%
a 20% dos casos em pacientes com menos
de um ano de idade(4).
Em um estudo realizado por Reed et
al.(5), analisando 44 casos de tumores cerebrais nos dois primeiros anos de vida, um
terço das lesões supratentoriais representou tumores do PC, sendo estes os tumores mais freqüentes nesse compartimento.
Dentre eles, o mais comum é o papiloma
do plexo coróide (PPC), seguido pelo carcinoma do plexo coróide (CPC). O CPC
representa de 1% a 3% dos tumores malignos em crianças(3).
Os sintomas e sinais são inespecíficos e
vão depender da localização da lesão. Nas
crianças, os achados clínicos mais freqüentes são: aumento do perímetro encefálico,
retardo do desenvolvimento neuropsico-

motor, vômitos, letargia, irritabilidade, distúrbios motores/sensoriais, convulsões,
alargamento das suturas cranianas e papiledema. Podem estar presentes o sinal de
MacEwen (nota mais ressonante à percussão do crânio no hidrocéfalo, que lembra
o som de pote quebrado e indica alargamento de suturas cranianas), o olhar em
“sol poente” e o sinal de Parinaud. Quando localizados nos ventrículos laterais e
terceiro ventrículo, manifestam-se com
quadro clássico de hipertensão intracraniana (HIC), com cefaléia, vômitos e papiledema nas crianças acima de dois anos e
macrocrania nas crianças com menos de
dois anos. Quando acometem o quarto ventrículo, sinais cerebelares, geralmente ataxia de marcha ou astasia, associam-se ao
quadro de HIC.
A capacidade de expansão da calvária
e de adaptação funcional nas crianças permite que esses tumores alcancem grandes
dimensões antes do diagnóstico. Essas
grandes dimensões, especialmente em pacientes no período neonatal, sugerem que
muitas dessas lesões sejam congênitas. Alguns autores questionam se o PPC não seria parte integrante da síndrome de Aicardi
(criança do sexo feminino, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, convulsões tipo espasmo em flexão, coriorretinite
lacunar e agenesia do corpo caloso)(3,4).
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O diagnóstico é feito por métodos de
imagem, como a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM).
Geralmente, o estudo pela TC é suficiente
para confirmar o diagnóstico, mostrando o
grau de hidrocefalia, a localização tumoral, se está confinado à cavidade ventricular ou se invade o parênquima cerebral,
além de possíveis disseminações no sistema nervoso central (SNC)(3). No entanto,
a RM, pela possibilidade de aquisição
multiplanar de imagens de alta resolução,
oferece vantagem adicional na visualização
da lesão. Isto facilita o estudo da anatomia
ventricular, a programação cirúrgica e a
avaliação pós-operatória(4).
O PC é isoatenuante à substância cinzenta à TC e isointenso à RM em T1 précontraste em situações normais. Em T2 e
em densidade de prótons, o sinal é intermediário. Quando calcificado, apresenta
áreas hiperatenuantes à TC e hipointensas
à RM nas imagens pesadas em T2. Após a
administração do contraste venoso, observa-se realce homogêneo tanto à TC quanto à RM. A ausência de qualquer barreira
hemato-encefálica e a permeabilidade característica do epitélio do PC explicam a
difusão do contraste para o espaço extracelular, resultando em realce. Normalmente, não há realce no LCR.
LESÕES TUMORAIS
Os dois tumores primários mais freqüentes do PC são o PPC e o CPC. Outros
tumores, tais como metástases, linfoma,
meningioma, ependimoma e sarcoma granulocítico (cloroma), também podem acometer esta estrutura. Muito importante no
diagnóstico diferencial são a idade e o sexo
do paciente, a localização da massa e a
presença ou não de doença de base(1).
Os PPC (Figuras 1 e 2) são as massas do
PC mais comuns em crianças, principalmente antes dos cinco anos de idade, preferencialmente nos ventrículos laterais
(45% a 85% dos casos), usualmente envolvendo o átrio e o trígono, com preferência
pelo glomo. A segunda localização mais
freqüente é no quarto ventrículo, mais comum em adultos (Figura 2), sendo incomuns no terceiro ventrículo. Raramente
são bilaterais. Dez por cento são malignos
(carcinomatosos), sendo a degeneração
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Figura 1. Paciente de cinco meses de idade, sexo masculino. TC pré (A) e pós-contraste (B) e RM em axial
T2 (C) e coronal T1 (D) demonstrando massa heterogênea com provável origem no átrio do ventrículo lateral direito, que correspondia a papiloma do plexo coróide.

maligna comum quando ocorrem nos ventrículos laterais(6–9).
Os PPC são histológica, ultra-estrutural, bioquímica e fisiologicamente similares ao PC normal. À macroscopia têm coloração rosa-acinzentada, lembrando uma
couve-flor. São freqüentemente pedunculados, com a haste vascular aderida ao PC,
permitindo um certo movimento desses tumores no interior dos ventrículos, a menos
que aderências devidas a hemorragia estejam presentes(4). Angiograficamente esses
tumores são hipervasculares, com numerosos vasos finos e tortuosos vistos na fase
arterial e um “blush” homogêneo na fase
venosa(10).
Os sintomas das lesões supratentoriais
são devidos à hidrocefalia decorrente de
uma superprodução de LCR pelo próprio

Figura 2. Paciente de 41 anos de idade, sexo feminino. TC pós-contraste evidenciando papiloma do
plexo coróide no quarto ventrículo.
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tumor, pela obstrução do fluxo liquórico
e/ou pelo déficit de reabsorção (fibrose
secundária à hemorragia prévia ou à descamação tumoral)(11–13). Pianetti et al.(3)
observaram a saída de gotículas de liquor
da superfície tumoral, em grande velocidade, levando a um aspecto de uma “árvore
de gotas d’água”. A produção de LCR nos
pacientes com PPC tem sido quantificada
como sendo de quatro a cinco vezes maior
que em pessoas sãs(14–16).
À TC o PPC é isoatenuante ou levemente hiperatenuante em relação à substância cinzenta. Notam-se calcificações em
25% dos casos. É incomum haver calcificações no PC normal na primeira década
de vida. O achado de calcificações extensas no terceiro ou no quarto ventrículo ou
no ângulo cerebelo-pontino (especialmente em adultos) deve alertar para a possibilidade de haver PPC, principalmente se há
hidrocefalia associada. Os contornos são
lobulados, com margens levemente irregulares. O realce é intenso e finamente heterogêneo(1,4).
À RM observa-se grande massa lobulada isointensa à substância branca em T1.
Calcificações apresentam-se como hipossinal em T2, vasos apresentam-se com ausência de sinal em T1 e T2. Nota-se hipersinal heterogêneo em T2. A injeção de
contraste venoso determina intenso realce.
Os CPC (Figura 3) são raros, acometendo principalmente crianças de dois a quatro anos de idade, sendo os ventrículos laterais os mais atingidos. Os sintomas são
secundários à hidrocefalia, que é, porém,
menos intensa que a dos PPC. Comumente
causam déficits neurológicos focais(1).
À TC os CPC são comumente grandes
massas intraventriculares, irregulares, heterogêneas, isoatenuantes/hiperatenuantes
em relação à substância branca, podendo
ter áreas de necrose no seu interior e calcificações. Claramente invadem o parênquima adjacente causando edema vasogênico
peritumoral intenso, desvio da linha média
e, eventualmente, aumento assimétrico da
calvária ipsilateral à lesão. A invasão extensa parenquimatosa é o principal sinal de
diferenciação com o PPC(4,17). Apesar disso, os achados não são nem característicos
nem específicos de PPC ou de CPC(1).
Os ependimomas (Figura 4) são tumores bem diferenciados das células ependi-
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Figura 3. Paciente de dois meses de idade, sexo masculino. TC pré (A) e pós-contraste (B) evidenciando
carcinoma do plexo coróide no ventrículo lateral esquerdo. Notar a presença de edema perilesional.
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Figura 4. Paciente de 27 anos de idade, sexo masculino. RM com imagens axial T2 (A), T1 axial pré (B) e
pós-contraste (C) e sagital pós-contraste (D) demonstrando lesão expansiva heterogênea no quarto ventrículo, que correspondia a ependimoma.

márias que revestem os ventrículos. Têm
como localização mais freqüente a região
infratentorial, no soalho do quarto ventrículo. Acometem também, em ordem decrescente de freqüência, a região supratentorial, a medula espinhal e a cauda eqüi-

na. É característica a expansão da lesão do
quarto ventrículo pelos forames de Luschka
e/ou de Magendie. À TC apresentam-se
como massas multilobuladas, circunscritas,
isoatenuantes/levemente hiperatenuantes,
apresentando realce heterogêneo após a
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administração de contraste venoso. À RM
são heterogêneos, com hipossinal ou sinal
intermediário em T1 e com focos de hipersinal em T2, correspondendo a áreas císticas e/ou necróticas. O gadolínio determina um realce heterogêneo do tumor.
As metástases (Figura 5) mais freqüentes para o PC são de tumor de Wilms, retinoblastoma e neuroblastoma em crianças,
e de tumor gástrico e de pulmão em adultos. Os achados de imagem são inespecíficos, apresentando-se como massas heterogêneas situadas principalmente no glomo
do ventrículo lateral, realçando após a injeção de contraste venoso(18).
Os meningiomas (Figura 6) originam-se
de células estromais da tela coróidea e
crescem como massas intraventriculares.
Ocorrem mais freqüentemente nos ventrículos laterais, em pacientes de meia e terceira idades (40–60 anos e mais de 60
anos, respectivamente). Têm crescimento
lento, podendo apresentar mínimo edema
adjacente e grande expansão ventricular
cursando com hidrocefalia obstrutiva. Geralmente são massas ovaladas de margens
lisas. À TC os meningiomas intraventriculares são tipicamente hiperatenuantes,
apresentando focos de calcificação em
45% dos casos. Embora sejam homogêneos na maioria das vezes, após a administração do contraste venoso, podem ser vistos focos císticos, necróticos e/ou hemorrágicos. À RM apresentam-se iso/hipointensos em T1 e iso/hiperintensos em T2 em
relação à substância branca. O padrão textural é comumente heterogêneo, devido às
alterações descritas previamente na TC
pós-contraste(19).
Os linfomas de PC podem ser primários
ou secundários a doença extracraniana. A
maioria deles consiste de linfoma nãoHodgkin de células B. A incidência aumenta nos pacientes imunocomprometidos. Os sintomas variam segundo a localização da lesão, incluindo desde convulsões até déficits focais. Freqüentemente
apresentam-se como lesões múltiplas. À
TC são isoatenuantes/moderadamente hiperatenuantes em relação à substância
branca. À RM são isointensos/levemente
hipointensos em T1 e isointensos/levemente hiperintensos em T2. A administração de
contraste venoso determina realce intenso
e homogêneo(1).
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Figura 5. Paciente de 73 anos de idade, sexo masculino. TC pré (A) e pós-contraste (B) evidenciando
metástase de hipernefroma no plexo coróide e na região parieto-temporal esquerda.
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Figura 6. Paciente de 51 anos de idade, sexo feminino. RM em axial T1 pré (A) e pós-contraste (B) evidenciando meningioma intraventricular.

Na leucemia, principalmente na leucemia mielóide aguda, pode haver associação
com o sarcoma granulocítico. É um tumor
raro, heterogêneo, de contornos irregulares e base dural, que realça após a administração de contraste venoso. Sua coloração esverdeada originou o termo descritivo geral de cloroma. Esse tumor pode preceder em alguns meses o diagnóstico de
leucemia(1,20).
OUTRAS LESÕES EXPANSIVAS
Os PC podem servir como porta de entrada para infecções do SNC. Doenças comuns no nosso meio, como meningite tu-

berculosa ou meningocócica, geralmente
se iniciam pelos PC antes de tornarem-se
difusas. As infecções dos PC (coroidoplexites) podem também ocorrer secundariamente a encefalite, ependimite ou ruptura
de abscesso. Bactérias (Nocardia asteroides, Stomatococcus mucilaginosus, Mycobacterium tuberculosis), fungos (Cryptococcus neoformans) (Figura 7) e vírus
(citomegalovírus) são os agentes infecciosos mais freqüentemente envolvidos. Parasitas são extremamente raros. Nos estudos
com métodos de imagem os PC encontramse aumentados e apresentam realce intenso após a injeção de contraste venoso, além
de haver edema periventricular(1).
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Os cistos do PC (Figura 8), também denominados de cistos neuroepiteliais intraventriculares não-colóides, cistos coróideo-epiteliais, cistos ependimários ou cistos subependimários, são achados acidentais, particularmente na RM. Cistos pequenos são relativamente comuns à autópsia.
São mais freqüentemente encontrados nos
ventrículos laterais, particularmente à esquerda, acometendo principalmente crianças e adultos com menos de 40 anos de
idade. Postula-se que, numa etapa precoce do desenvolvimento, as endentações
epiteliais (recobrindo as fissuras interlobulares) podem ficar aprisionadas no estroma, determinando seu surgimento. Geralmente são menores que 1,0 cm. Quando
maiores, podem produzir sintomas obstrutivos. No seu interior há LCR, mas podem
sangrar, ou regredir espontaneamente. Nos
estudos com métodos de imagem os cistos
não complicados têm mesma atenuação, à
TC, e mesmo sinal, à RM, do LCR. Na RM
podem ter sinal um pouco mais intenso que
o LCR em T1 e T2, devido ao conteúdo
protéico/líquido não-pulsátil. Na TC geralmente não se pode ver a parede do cisto.
Para melhor demonstração, utiliza-se a
RM com seqüências em T1/FLAIR (“fluid
attenuated inversion recovery”)(1).
As hemorragias do PC são mais freqüentes no período neonatal. Geralmente
são secundárias a trauma (revisão de
“shunt” ventricular/ventriculografia, enfarte secundário a trombose/embolia das artérias coróideas, trauma crânio-encefálico)
ou malformação vascular, mais vistas em
crianças. Em pacientes com síndrome de
Down que desenvolvem coagulação intravascular disseminada há maior propensão
à trombose e hemorragia do PC. Como
outras causas, podem ser citadas: PPC,
desidratação hipernatrêmica, vasculites e,
experimentalmente, ciclofosfamida, aminas terciárias e sais de metais pesados (cloreto de mercúrio, por exemplo). Nos estudos tomográficos, o PC pode apresentarse aumentado e hiperatenuante.
Algumas anomalias congênitas podem
cursar com presença de lesões expansivas
nos PC. Na síndrome de Sturge-Weber-Dimitri-Krabbe-Kalischer (angiomatose encéfalo-trigeminal, angiomatose meningofacial) (Figura 9), caracterizada clinicamente por convulsões, demência e hemi-
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Figura 7. Paciente de 68 anos de idade, sexo feminino. RM em axial FLAIR (A) e coronal T1 pós-contraste
(B) evidenciando lesão no plexo coróide do ventrículo lateral direito. Notar, no plano coronal, imagens com
realce no diencéfalo, bilateralmente, e na ponte (criptococose).

Figura 8. Paciente de 45 anos de idade, sexo feminino. RM em axial T1 pós-contraste evidenciando
cisto de plexo coróide nos ventrículos laterais.

Figura 9. Paciente de sete anos de idade, sexo feminino. RM em axial T1 pós-contraste demonstrando aumento volumétrico do plexo coróide à direita,
associado a realce pial nos sulcos da região parieto-temporal ipsilateral (síndrome de Sturge-Weber).

paresia, pode haver aumento do PC ipsilateral às lesões cutâneas — nevus flammeus. Outros achados à TC são atrofia
cerebral, hipertrofia óssea, seios paranasais
amplos, elevação do assoalho da fossa
média, calcificações girais e espessamento
leptomeníngeo. À RM pode notar-se hipersinal relacionado a aumento de conteúdo de fluido ou a uma lentificação do fluxo venoso do PC em T2. Na síndrome de
Klippel-Trenaunay-Weber, caracterizada
pela presença de hemangiomas cutâneos
em “vinho do Porto” (usualmente unilateral e envolvendo uma extremidade), hipertrofia de tecidos ósseos e moles e malfor-

mação vascular parenquimatosa profunda
(arteriovenosa ou capilar), pode haver
achados variáveis à TC e à RM, como lesões vasculares, hemangiomas e hemimegaencefalia. Pode haver intenso realce dos
PC associado a calcificações, bem como
realce leptomeníngeo.
Com relação às malformações vasculares envolvendo os PC, poucos casos têm
sido descritos, ocorrendo freqüentemente
em recém-nascidos. Estas incluem malformação arteriovenosa (Figura 10), angioma
cavernoso e hemangioma. Essas malformações podem estar associadas a malformações da veia de Galeno(1,21).
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Figura 10. Paciente de 31 anos de idade, sexo masculino. RM no plano axial com imagem em T2 (A) e em
gradiente sensível ao fluxo (SPGR) (B) demonstrando imagens vasculares anômalas dilatadas convergindo
para o plexo coróide esquerdo (malformação vascular).

Os xantogranulomas representam um
fenômeno benigno degenerativo de etiologia desconhecida, podendo estar relacionados ao extravasamento de lipídios plasmáticos. São mais comumente vistos em
ambos os ventrículos laterais. Geralmente
são assintomáticos, sendo diagnosticados
incidentalmente em autópsias. Se grandes,
podem causar sintomas obstrutivos. À TC
podem mostrar-se como tumefações simétricas, com calcificações periféricas e região central hipoatenuante, mas não-negativa, nos trígonos. À RM apresentam hipersinal em T2. Tanto na TC quanto na RM a
maioria não realça com contraste venoso.
Em alguns casos, têm realce marginal. Essas alterações distróficas podem ser de difícil diferenciação com outras massas.
O pseudotumor inflamatório representa uma lesão expansiva dos PC de crescimento benigno. O perfil patológico é de
proliferação de tecido conectivo associada
a infiltrado inflamatório com elementos
mononucleares. À TC e à RM observa-se
grande massa espontânea no átrio do ventrículo lateral, associada a edema perilesional e hidrocefalia. Nota-se realce homogêneo em ambos os métodos.
O envolvimento do SNC na sarcoidose
e na doença de Hand-Schüler-Christian
também foi demonstrado, ocorrendo tardiamente no curso destas. O envolvimento do PC nessas doenças é extremamente
raro e manifesta-se como grandes granulomas. Esses granulomas tendem a ocorrer
em pacientes mais jovens e usualmente
causam sintomas sérios. À TC, apresen-

tam-se como massa hipoatenuante/isoatenuante, com edema perilesional. À RM
apresentam-se como massa hipointensa/
isointensa em T1 e relativamente hiperintensa em T2. A injeção de contraste venoso determina realce intenso e homogêneo.
Anomalias no SNC por artrite reumatóide são muito raras, vistas apenas em
doença sistêmica em atividade. Aparecem
como vasculites ou como nódulos reumatóides durais, podendo afetar o PC. Causam principalmente distúrbios comportamentais.
A hipertrofia vilosa é uma condição rara
que causa produção excessiva de LCR.
Usualmente envolve os ventrículos laterais, com hidrocefalia marcante. A análise
histológica revela um PC normal. À TC e
à RM observa-se aumento simétrico e difuso dos PC dos ventrículos laterais. A
injeção de contraste venoso determina
realce intenso e homogêneo.
O diagnóstico diferencial das lesões
expansivas do PC é vasto, englobando
enorme variedade de entidades nosológicas. Por meio dos métodos de imagem, não
há sinais patognomônicos descritos desta
ou daquela doença. No entanto, a avaliação criteriosa e sistemática das características das lesões pode apontar para determinado grupo de condições, bem como
sugerir a etiologia.
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