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Introdução

A agenesia do pericárdio se caracteriza pela má

formação parcial ou total do saco pericárdico. As

anomalias congênitas do coração estão entre as

mal formações mais frequentes em animais

domésticos, entretanto, os distúrbios congênitos

que envolvem a formação do pericárdio, como a

agenesia do saco pericárdico, são incomuns,

representando aproximadamente 1% das

anomalias cardíacas em cães.
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Figura 1. A) Porção cardíaca não envolta pelo

saco pericárdico. B) Retração muscular de

região pericárdica. H.E. Obj. 40x. C)

Cardiomiócitos apresentando hemorragia

acentuada. H.E. Obj. 40x. D) Cardiomiócitos

apresentando infliltrado neutrofílico discreto.

H.E. Obj. 40x. E) Fígado apresentando

hiperplasia multinodular. H.E. Obj. 40x.

Resultados e Discussão

.

Aspectos macroscópicos: hidrotórax,

atelectasia pulmonar e saco pericárdico da região

apical até a metade dos ventrículos estava

ausente (figura 1 A), com hipertrofia concêntrica

dos ventrículos descobertos e área circular de

compressão bilateral ventricular, alterando a

conformação do órgão. A base cardíaca

encontrava-se coberta pelo saco pericárdico, e

apresentava sinais de compressão, além de uma

linha de demarcação sobre o local herniado do

coração e hemorragia.

Aspectos microscópicos: evidenciou-se nas

áreas de compressão pericárdica, retração

parenquimatosa com atrofia de cardiomiócitos

(figura 1 B), associada a fibrose, hemorragia e

alguns neutrófilos (figura 1 C e D). Fígado

apresentava áreas de hepatopatia crônica com

fibrose e degeneração vacuolar de hepatócitos

(Figura 1 E).

O animal do presente relato apresentava a

porção cardíaca apical não envolta pelo saco

pericárdico, caracterizando a condição de

agenesia parcial pericárdica, uma condição

pouco descrita na literatura veterinária. Neste ca-
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Foi recebido o cadáver de um cão, macho,

adulto, sem raça definida, com histórico de

negligência para exame necroscópico.

Fragmentos de tecidos foram fixados em formalina

a 10% e processados rotineiramente para

coloração por Hematoxilina e Eosina.
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Relato de Caso

Considerações finais

-so, presume-se que a origem do defeito pericárdico

seja congênita, considerando não haver histórico de

trauma anterior ou cirurgia cardiotorácica pregressa. A

agenesia possui apresentação normalmente

subclínica, constituindo na maioria das vezes um

achado incidental no exame post mortem, porém

quando há encarceramento de alguma estrutura

cardíaca, pode haver sinais clínicos hipertensivos

relacionados com o antímero cardíaco envolvido.
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