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Resumo: Neoplasias neuroepiteliais no sistema ventricular são originadas das células que 

revestem o plexo coroide. Quando malignas, são chamadas de carcinoma do plexo coroide. Estão 

localizadas principalmente no quarto ventrículo, podendo ocorrer também no terceiro ou nos ventrículos 

laterais, sendo classificadas como tumores cerebrais primários. O objetivo deste trabalho é relatar um 

caso de neoplasia cerebral em um cão da raça Husky Siberiano, macho, com 11 anos de idade, atendido 

no HV da FAMEZ da UFMS, com andar em círculos, claudicação em membro pélvico direito e perda da 

interação com o ambiente. Ao exame neurológico observou-se depressão no nível de consciência, 

desorientação, desvio da cabeça para o lado direito, hemiparesia esquerda, paresia em membro pélvico 

direito, ausência de resposta à ameaça no lado direito, ausência de reflexo pupilar direto e consensual no 

olho direito. O animal foi encaminhado para tomografia computadorizada que evidenciou a presença de 

efeito de massa em encéfalo direito, com assimetria ventricular, dilatação de terceiro ventrículo e realce 

após administração intravenosa de contraste. Diante do mal prognóstico da enfermidade o tutor optou 

pela eutanásia do animal. Ao exame histopatológico obteve-se o diagnóstico de carcinoma de plexo 

coroide.  

 

Palavras-Chave: andar em círculos, síndrome cerebral, terceiro ventrículo. 

 

 
CHOROID PLEXUS CARCINOMA IN A SIBERIAN HUSKY DOG  

 

 Abstract: Neuroepithelial neoplasms in the ventricular system originate from the cells that 

line the choroid plexus. When they are malignant, they are called choroid plexus carcinoma. They are 

located mainly in the fourth ventricle and may occur in the third or lateral ventricles, being classified as a 

primary brain tumor. An 11-year-old male Siberian Husky dog was reffered to the Veterinary Hospital at 

UFMS, with signs such as walking in circles, lameness in the right pelvic limb and being oblivious to the 

environment. Neurological examination revealed depression, disorientation, right head deviation, left 

hemiparesis, right pelvic limb paresis, no threat response at the right side, showing neither direct nor 

indirect pupillary reflex at the right eye. In the computed tomography exam, it was possible to verify the 

presence of brain mass in the right ventricle. Given the poor prognosis of the disease, the guardian opted 

for the euthanasia of the animal. On histopathological examination, the diagnosis was choroid plexus 

carcinoma. 

 

Keywords: circling, cerebral syndrome, third ventricle. 
 

 

Introdução 
As neoplasias neuroepiteliais presentes no sistema ventricular são originadas das células que 

revestem o plexo coroide, estes tumores podem ser classificados em benignos, sendo denominados de 

papilomas do plexo coroide, ou malignos, carcinoma do plexo coroide, já tendo sido relatado 

principalmente em cães, esporadicamente em felinos domésticos, equinos e bovinos (BABA, CÂTOI, 

2007; HORTA et al., 2013). Estão localizados principalmente no quarto ventrículo, podendo ocorrer no 

terceiro ou nos ventrículos laterais, sendo classificados como tumor cerebral primário, acometendo 

principalmente os cães machos quando comparado as fêmeas (três machos para uma fêmea) (MOORE et 

al., 1996; BABA, CÂTOI, 2007).  Ocorrem em cães idosos e de raças de grande porte, apresentando 
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predileção para raças de grande porte e animais acima de seis anos de idade (ADAMO et al., 2004; 

SONG et al., 2013). 

Os sinais clínicos em animais com tumores encefálicos dependem da localização do tumor e da 

compressão que essa estrutura exerce sobre tecidos adjacentes, sendo as principais manifestações 

relacionadas à alteração de comportamento, posições anormais da cabeça, ataxia, entre outros (BABA, 

CÂTOI, 2007; HORTA et al., 2013).  

O diagnóstico das neoplasias intracranianas só é possível por meio do exame histopatológico, 

porém, baseando-se na identificação do animal, anamnese, sinais clínicos e exame neurológico é possível 

localizar a lesão e inserir nos diagnósticos diferenciais a neoplasia encefálica. A suspeita neoplásica 

também é possível pela utilização de exames de imagem avançados que permitem a visualização com 

maior exatidão da massa, tais como tomografia computadorizada e ressonância magnética (HORTA et al., 

2013). A neoplasia intracraniana tem sido relacionada à sobrevida média de dois a quatro meses para 

aqueles cães sob tratamento com glicocorticoides e anticonvulsivantes (MOORE et al., 1996; HORTA et 

al., 2013). 

O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de carcinoma de plexo coroide em um cão, 

abordando seus aspectos epidemiológicos, clínicos e métodos de diagnóstico.  

 

Relato de caso 

Foi atendido no hospital veterinário da UFMS um cão da raça Husky Siberiano, macho, com 11 

anos de idade, 26 quilos, não castrado e agressivo. Com histórico de otite média e interna crônica e 

recorrente desde os cinco anos, sem sucesso definitivo com tratamentos anteriores. Animal foi 

encaminhado para atendimento em decorrência de recidiva de sinais clínicos de otite, com prurido 

otológico, presença secreção purulenta em ouvido direito e edema facial direto, além de queixa de 

emagrecimento progressivo e hiporexia. Foram solicitados hemograma e dosagens séricas de alanina 

aminotransferase, fosfatase alcalina, creatinina, albumina, proteína total e frações, cujos resultados 

estavam dentro da normalidade. Também foi realizada sorologia para leishmaniose, que foi negativa. 

Após sete dias o animal foi trazido pelo tutor com queixa de andar em círculos, claudicação em 

membro pélvico direito e perda da interação com o meio ambiente. No exame neurológico observou-se 

depressão do nível de consciência, desorientação, desvio da cabeça para o lado direito, hemiparesia 

esquerda, paresia em membro pélvico direito, ausência de resposta à ameaça direita, ausência de reflexo 

pupilar direto e consensual olho direito. Após quatro dias tutor relatou cegueira em ambos os olhos e 

continuidade dos sinais clínicos anteriores.  

Foi solicitada a realização da TC e análise do líquido cefalorraquidiano (LCR). Não foram 

encontradas alterações no LCR. Ao exame de tomografia computadorizada realizado com cortes de 2 mm 

de espessura, foi possível verificar a presença de efeito de massa em encéfalo direito, com deslocamento 

da linha média para o lado esquerdo, assimetria ventricular e dilatação do terceiro ventrículo. Observou-

se também opacificação bilateral de condutos auditivos, porém sem alterações em bulas timpânicas. 

Houve realce após administração intravenosa de contraste iodado (Reliev, 2 ml/kg, in bolus). O tutor 

optou pelo procedimento de eutanásia do animal. Este foi encaminhado para necropsia que constatou 

neoformação cerebral de 0,7x1,0 centímetros em terceiro ventrículo, ao exame histopatológico observou-

se padrão celular arboriforme, variando entre células cuboides a colunares, com citoplasma eosinofílico, 

núcleo com cromatina grosseiramente pontilhada, anisocitose e anisocariose moderadas, presença de 

figuras de mitose e mineralização, indicando a presença de células neoplásicas, obtendo-se o diagnóstico 

carcinoma de plexo coroide.  

 

Discussão 

Os carcinomas de plexo coroide correspondem a uma neoplasia primária do encéfalo, sendo 

moderadamente comum em cães, acometendo principalmente os de meia idade a idosos, o que se 

assemelha ao animal do presente relato (MOORE et al., 1996).  

A localização do tumor encefálico, sua taxa de crescimento e extensão da lesão promovem os 

sinais clínicos apresentados pelos animais. A maioria dos sinais neurológicos relatados na literatura foram 

observados pelo paciente deste caso. No caso dos tumores do plexo coroide que se localizam no 

prosencéfalo, mais especificamente no diencéfalo, podem ser observadas alterações comportamentais, 

pressão da cabeça contra obstáculos, andar compulsivo, andar em círculos para o lado da lesão, déficits 

proprioceptivos, cegueira cortical e diminuição sensitiva facial contralateral (HORTA et al., 2013).  

Os tumores do plexo coroide são encontrados no sistema ventricular, mais comumente no quarto 

ventrículo, podendo estar presentes também no terceiro ventrículo e ventrículo lateral, apresentando 
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ocorrência singular, com formato esférico a ovoide, com contornos bem definidos na TC e na 

macroscopia, densidade isodensa a hiperdensa, apresentando intensificação com o contraste na TC, o que 

pode ser observado no presente relato, no qual a neoplasia se encontrava no terceiro ventrículo, 

apresentando formato ovoide, observado na TC e macroscopia (MOORE et al., 1996; BABICSAK et al., 

2011). O diagnóstico definitivo de tumores encefálicos só é possível pela realização de exame 

histopatológico, porém, a TC, assim como a ressonância magnética, permite a visualização da neoplasia, 

já que esta é bem delimitada (BABICSAK et al., 2011).  

 

Conclusão 

Neoplasias intracranianas devem ser incluídas no diagnóstico diferencial de cães geriátricos que 

apresentem sintomatologia neurológica central. A tomografia computadorizada auxiliou o diagnóstico 

com a presença de efeito de massa e captação de contraste. A histopatologia permitiu diagnóstico 

definitivo de carcinoma de plexo coroide. 
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