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Sinopse
O sistema ventricular encefálico (SV) é composto por câmaras preenchidas por líquido cefalorraquidiano (LCR), localizadas no interior do encéfalo e revestidas por epêndima.
Vários fenômenos patológicos comprometem a morfologia e
conteúdo dos ventrículos, tais como: malformações congênitas, neoplasias, neurofacomatoses, lesões inflamatórias,
hemorragias e processos obstrutivos da circulação liquórica.
O objetivo do presente estudo é fazer uma revisão da anatomia
e patologia do SV com ênfase para o diagnóstico por imagem.

The ventricular system is composed by chambers filled with
cerebrospinal fluid located inside the brain and lined with an
ependymal layer. Several pathological entities compromise
the morphology and contents of the ventricles, the: congenital
malformations, tumors, inflammatory lesions, hemorrhages and
obstructions of the CSF circulation. The aim of this paper is to
review the anatomy and pathology of the ventricular system
with emphasis on diagnostic imaging.
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Introdução
Os neuroporos caudal e rostral do tubo neural fecham-se entre o
25o e o 27o dias de gestação. No decorrer da quarta semana, surgem as vesículas encefálicas primárias (prosencéfalo, mesencéfalo
e rombencéfalo), e na quinta, as secundárias. Do prosencéfalo
originam-se o telencéfalo e diencéfalo. Do rombencéfalo, o metencéfalo e mielencéfalo. O mesencéfalo não se divide7,11. Cada uma
destas estruturas embrionárias dará origem aos componentes encefálicos, e o conjunto das cavidades existentes no interior destes
elementos recebe o nome de sistema ventricular (SV).
Muitos processos patológicos comprometem o SV, incluindo malformações congênitas, neoplasias e infecções, destacando-se ainda a compressão dos ventrículos por lesões
expansivas intracranianas, além do efeito retrátil exercido por
processos glióticos 5,11.
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Por isso, o SV é estudado por métodos de imagem desde os
primórdios da neurorradiologia, através das já suplantadas pneumoencefalografia e ventriculografia e, atualmente, com a ultrasonografia (US), tomografia computadorizada (TC) e ressonância
magnética (RM).
Em face das razões acima expostas, o objetivo do presente
estudo é fazer uma revisão da anatomia e patologia do SV com
ênfase para o diagnóstico por imagem.

Anatomia
O sistema ventricular é composto por um par de elementos
telencefálicos chamados de ventrículos laterais, subdivididos
em corpo, corno anterior ou frontal, corno posterior ou occipital
e corno inferior ou temporal. O trígono colateral (região trigonal) é a região da bifurcação entre os cornos inferior e posterior1.
Os ventrículos laterais são separados por duas lâminas delgadas
de tecido nervoso chamadas de septo pelúcido, estendido entre
o corpo caloso e o fórnix.
Os ventrículos laterais comunicam-se com o terceiro ventrículo
(diencefálico) através dos forames de Monro (interventriculares). A
relação entre o terceiro e o quarto ventrículos (infratentorial) faz-se
por meio do aqueduto cerebral de Sylvius (mesencefálico).
O quarto ventrículo tem forma losangular, situando-se entre a
ponte e o bulbo ventralmente e o cerebelo dorsalmente. Comunica-se com o espaço subaracnóideo por meio de duas aberturas
laterais (forames de Luschka) e uma abertura mediana (forame
de Magendie), continuando-se caudalmente com o canal central
da medula.
O teto do quarto ventrículo é dividido em duas metades. A
metade cranial é constituída por uma lâmina de substância
branca, o véu medular superior, que se estende entre os dois
pedúnculos cerebelares superiores. Na constituição da metade
caudal, temos o véu medular inferior, parte do nódulo do cerebelo e a tela coróide do quarto ventrículo.
O assoalho do quarto ventrículo é formado pela porção aberta
do bulbo e pela parte dorsal da ponte.
O terceiro ventrículo é ímpar, mediano e apresenta evaginações
de sua luz, originando os recessos do infundíbulo, o óptico, o
pineal e o suprapineal.
O epêndima é o revestimento interno das cavidades do neuroeixo (canal central da medula e ventrículos encefálicos) e provém
da camada ependimária do tubo neural primitivo. O epêndima,
quando justaposto à pia-máter em determinadas partes dos
ventrículos, constitui a tela coróide e plexos coróides. Esses
plexos coróides são responsáveis por grande parte da produção
de LCR, respondendo por aproximadamente 30% do total. A
mielinização dos plexos coróides é fisiológica e freqüentemente
vista em TC ou mesmo na radiografia simples de crânio5,7,11.

sugerindo que a aventriculia, tal qual a holoprosencefalia,
ocorram por distúrbio durante a fase de indução ventral7.
Os diferentes tipos de holoprosencefalia condicionam alteração da morfologia do SV. No tipo alobar, um holoventrículo
está combinado a uma formação cística mediana dorsal. Nas
variantes menos severas, podemos observar hipodesenvolvimento dos cornos temporais dos ventrículos laterais, bem como
malformação dos cornos frontais1,13 (Figura 1).
Observa-se ausência do septo pelúcido, foice do cérebro e
fissura inter-hemisférica, bem como o holoventrículo.
O septo pelúcido está ausente nas três formas de holoprosencefalia (alobar, semilobar e lobar)1.
A displasia septo-óptica é caracterizada pela ausência de todo
ou de parte do septo pelúcido, somado a nervos e/ou quiasma
óptico hipoplásicos. O fórnix está presente, porém mais baixo
que o habitual em localização, e o corno frontal dos ventrículos
laterais apresenta aspecto quadrado nas imagens coronais1.
A esquizencefalia é uma fenda com margem de substância
cinzenta comunicando o ventrículo com os espaços liquóricos
extra-axiais. Esta fenda pode ser ampla (lábio aberto) ou virtual
(lábio fechado) (Figura 2).
A hemimegalencefalia é o hipercrescimento hamartomatoso
de um hemisfério cerebral associado a defeitos de migração
neuronal e proeminência do ventrículo lateral do lado da lesão6,10
(Figura 3).

FIGURA 1A

TC (corte axial):
holoprosencefalia alobar.

FIGURA 1B

Ultra-sonografia
transfontanelar (plano
coronal):
holoprosencefalia
alobar.

Malformações congênitas
A agenesia do SV é denominada aventriculia. Esta rara malformação encontra-se combinada com defeitos de clivagem,
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FIGURA 2

TC (corte axial):
esquizencefalia bilateral de
lábio aberto.

FIGURA 3

TC (corte sagital):
hemimegalencefalia
unilateral.

Na fossa posterior, destacamos alterações relacionadas ao
complexo de Dandy-Walker, que vão da dilatação cística do
quarto ventrículo com agenesia vermiana cerebelar até as anomalias menos severas, como as vistas na variante de DandyWalker, onde a parte superior do vermis está relativamente preservada, havendo hipoplasia do vermis inferior em graus variáveis, com diferentes repercussões sobre a forma do SV
infratentorial2 (Figura 5). Freqüentemente está associada com
dilatação ventricular supratentorial e outras malformações do
sistema nervoso central (SNC).
Muitos pacientes pediátricos com hidrocefalia são tratados
com derivação ventriculoperitoneal. No entanto, mau funcionamento da derivação é comum e geralmente causado por falha
mecânica. Obstruções podem ser confirmadas com exame com
radioisótopo ou fluoroscopicamente guiado por injeção de
contraste iodado. Desconexões ou bloqueios são mais rapidamente detectados radiograficamente em casos em que é usada
impregnação por bário8.

Infecções

Observa-se crescimento hamartomatoso de um hemisfério
cerebral, acompanhado de sua respectiva cavidade ventricular.
Na agenesia do corpo caloso, ocorre a elevação do terceiro
ventrículo, formação de cisto mediano, colpocefalia (dilatação
dos trígonos e cornos occipitais dos ventrículos laterais) bem
como aspecto em crescente dos cornos frontais (Figura 4).
A heterotopia pode manifestar-se pela presença de substância
cinzenta adjacente às paredes dos ventrículos, condicionando
pequenas falhas de enchimento2.

As ventriculites constituem-se na forma mais comum de comprometimento infeccioso do SV. Causadas por diversos agentes,
apresenta-se com captação parietal (ependimária) do meio de
contraste, tanto na TC quanto na RM. Sua complicação está
relacionada com a obstrução dos forames de drenagem do LCR,
bem como pela formação de septos que criam compartimentos
no sistema2.
A ventriculite por Candida sp é vista em crianças recémnascidas internadas em unidades de terapia intensiva, sendo
seu aspecto de imagem sugerido ao US transfontanelar pela
presença de conteúdo ventricular heterogêneo com septos. A
observação de “bolas de fungo” caracteriza-se pela identificação
de massas conglomeradas ecogênicas intraventriculares. A
aparência é semelhante à da hemorragia intraventricular, podendo ser diferenciada desta por ter curso clínico diferente,
como aparecimento tardio, associação com outras lesões do
SNC ocasionadas por fungos (meningite e abscessos) ou, ainda,
sinais de infecção fúngica sistêmica18.

FIGURA 4

TC (corte coronal): agenesia
do corpo caloso com cisto
inter-hemisférico.
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FIGURA 5

TC (corte axial): observa-se
dilatação cística do
IV ventrículo com agenesia
do vermis cerebelar,
compatível com anomalia
de Dandy-Walker.
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Hemorragia
As hemorragias intraventriculares do adulto decorrem geralmente
de trauma ou acidente vascular cerebral, todavia, é na neonatologia
que a hemorragia intraventicular ganha interesse especial.
A hemorragia intracraniana é a lesão cerebral mais comum
nos prematuros, representando uma causa importante de morte
súbita4. Os pré-termos com até 28 semanas apresentam hemorragia mais freqüentemente na matriz germinal subependimária,
junto ao corpo do núcleo caudado, enquanto que os nascidos
entre a 28a e a 32a semanas têm sangramento junto à cabeça do
núcleo caudado. Acima da 32a semana, há diminuição da freqüência dos sangramentos na matriz germinal, com aumento do
número de hemorragias em plexos coróides4 (Figura 6).
As hemorragias intracranianas no recém-nascido são classificadas em quatro graus (Quadro 1). Os graus II e III são os que
exibem hemorragia intraventricular, sendo o II, sem dilatação e
o III, com dilatação ventricular2,4.

Neurofacomatoses
Na doença de Sturge-Weber, ocorre o aumento volumétrico
dos plexos coróides com captação proeminente de contraste,
ipsilateral à malformação angiomatosa, tanto na TC quanto na
RM. Este fenômeno deve-se comumente à hiperplasia do plexo
coróide, porém malformações angiomatosas coroidéias têm sido
relatadas2.
Na esclerose tuberosa, nódulos subependimários medindo
em média entre 1 e 1,2 cm, calcificados ou não, fazem parte das
lesões encefálicas desta afecção, juntamente com os túberes

FIGURA 6

Ultra-sonografia:
sangue ocupando o
sistema ventricular.

corticais, lesões da substância branca e o astrocitoma subependimário de células gigantes2,14,15 (Figura 7).
Hemangioblastomas cerebelares na Doença de von HippelLindau exercem efeito expansivo contra o IV ventrículo.
A neurofibromatose do tipo 2 com lesão do ângulo pontocerebelar pode determinar processo semelhante15.

Neoplasias e cistos
Tumores intraventriculares são incomuns respondendo por
aproximadamente 10% de todas as neoplasias intracranianas9,15.
Além do aspecto de imagem, o diagnóstico neurorradiológico dos
processos expansivos intraventriculares depende de dois outros
critérios: idade do paciente e localização da lesão (Quadro 2).
O meningioma ventricular é muito raro, ocorrendo em 80% na
região do trígono, com predomínio pelo lado esquerdo, tem
origem na tela coroidéia ou no estroma do plexo coróide3.
O neurocitoma central tem como principais sítios de origem o
septo pelúcido, fórnix e região rostral do ventrículo lateral e
comumente provoca hidrocefalia por obstrução do forame de
Monro. Embora seja predominantemente intraventricular, em
alguns casos, pode invadir a parede9,17 (Figura 8).
O astrocitoma de células gigantes está relacionado com a
esclerose tuberosa e ocorre na retina e nos ventrículos laterais,
na região próxima ao forame de Monro14.
Astrocitomas de baixo grau (infância) e alto grau (adultos)
são encontrados nos vários componentes do SV.
O glioblastoma multiforme pode apresentar disseminação
subependimária16.
O cisto colóide tem como localização clássica a região dos
forames de Monro e terceiro ventrículo15 (Figura 9).
Observa-se a localização típica no terceiro ventrículo, bem como
o aspecto espontaneamente denso visibilizado na tomografia
computadorizada.Tumores do plexo coróide na infância ocorrem
com maior freqüência nos ventrículos laterais. O quarto ventrículo
é o sítio mais comum no adulto2.Tumores neuroectodérmicos primitivos e os ependimomas são relatados no diagnóstico diferencial
das afecções que comprometem o quarto ventrículo2.

FIGURA 7

TC (corte axial): calcificações
periventriculares, compatíveis
com esclerose tuberosa.

QUADRO 1

Classificação das hemorragias intracranianas no recém-nascido.
Grau I
Hemorragia subependimária
Grau II
Hemorragia intraventricular sem dilatação
Grau III
Hemorragia intraventricular com dilatação
Grau IV
Hemorragia intraparenquimatosa
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QUADRO 2

Diagnóstico diferencial dos tumores intraventriculares.*
Infância

Adulto

Ventrículos laterais
Corno frontal
Astrocitoma (baixo grau)
Astrocitoma de células gigantes
Corpo
Astrocitoma e tumores neuroectodérmicos primitivos
Átrio
Papiloma de plexo coróide
Ependimoma (raro)
Corno temporal e occipital (raro)
Meningioma

Ventrículos laterais
Corno frontal
Astrocitoma (anaplásico, glioblastoma)
Astrocitoma subependimario de células gigantes
Neurocitoma central
Subependimoma
Corpo
Astrocitoma
Neurocitoma central
Oligodendroglioma
Subependimoma
Átrio
Cistos de plexo coróide, meningioma e metástases
Corno temporal e occipital
Meningioma

Forame de Monro / terceiro ventrículo
Forame de Monro
Cisto colóide (raro)
Astrocitoma
Astrocitoma subependimário de células gigantes
Terceiro ventrículo
Germinoma
Astrocitoma (pilocítico e baixo grau)
Histiocitose (granulomatosa)
Extrínsecos (craniofaringioma)

Terceiro ventrículo / forame de Monro
Astrocitoma (anaplásico, glioblastoma)
Astrocitoma subependimário de células gigantes
Neurocitoma central
Oligodendroglioma
Massas extrínsecas
Germinoma
Neurosarcoidose
Aqueduto / quarto ventrículo
Glioma tectal
Metástases
Hemangioblastoma
Subependimoma
Glioma de tronco cerebral exofítico

Quarto ventrículo
Astrocitoma (pilocítico)
Meduloblastoma
Ependimoma
Glioma de tronco cerebral exofítico

* Modificado de RAUSCHNING W, OSBORN AG – Brain Tumors and Tumorlike Masses: Classification and Differential Diagnosis. In: OSBORN
AG – Diagnostic Neuroradiology. St. Louis: Mosby, 1994.

FIGURA 9
FIGURA 8

TC (corte axial): processo expansivo ocupando
os cornos frontais dos ventrículos laterais.

TC (corte axial): tumor ocupando a porção anterior
do terceiro ventrículo, com dilatação dos ventrículos laterais.
Imagem compatível com cisto colóide.
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Massas neoplásicas intraventriculares em geral condicionam
eventos obstrutivos pelo próprio desenvolvimento, por hemorragia intraventricular, ou ainda por descamação tumoral ou
metástases transliquóricas2,15.

Outras alterações
Seqüelas glióticas decorrentes de acidentes vasculares cerebrais ou outros processos podem levar à deformidade do SV
por retração.
Processos expansivos intracranianos, em geral, condicionam
deslocamento dos elementos ventriculares por efeito expansivo.
A dilatação do SV é uma situação de abordagem complexa,
podendo ser obstrutiva ou não. Dentre as obstrutivas, lembramos que o local da obstrução pode estar no SV ou fora dele,
como nas aracnoidites, ou em outras situações em que há
elevação da pressão venosa por redução dos forames jugulares,
como na osteoporose, displasia fibrosa e doença de Paget2.

Complicações
Nos casos onde há opção pela derivação ventricular, é relevante o estudo de eventuais complicações, como a obstrução
ou fratura do cateter utilizando-se radiografias ou a TC, a
formação de cisto abdominal, em que a US é o método indicado
e as ventriculites estudadas com RM8.

Conclusão
As lesões encefálicas que condicionam algum tipo de alteração da forma, dimensões e/ou conteúdo dos ventrículos
cerebrais são facilmente estudadas por diversos métodos de
diagnóstico por imagem, incluindo a ultra-sonografia, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Mesmo hoje,
a introdução do contraste neurorradiológico intracisternal ou
intraventricular pode ser usada como método de exceção para o
diagnóstico da comunicação entre lesões císticas ventriculares
e cisternais.
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