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Cor triatriatum (CT) é uma anomalia

congênita rara em que o átrio é dividido

em duas câmaras por uma membrana

fibromuscular. É denominada CT sinister

quando acomete o átrio esquerdo e CT

dextrum quando acomete o direito. O

CTS leva a diminuição do retorno venoso

pulmonar, culminando em edema e

hipertensão pulmonar.

Introdução

Um gato Manie Coon, macho, nove

meses, foi encaminhado ao Serviço

Especializado em Cardiologia Veterinária

– Marília – SP com quadro de edema

pulmonar agudo. No ecocardiograma,

observou-se membrana intra-atrial em

átrio esquerdo (figura 1), com

consequente fluxo diastólico turbulento.

Ainda, orifício membranar de 0,17 cm de

diâmetro e dilatação do ramo direito da

artéria pulmonar. Após piora do quadro,

optou-se pela eutanásia e realização da

necropsia.

Figura 1: Ecocardiografia onde é possível observar a

presença de uma membrana intra-atrial separando o

átrio esquerdo (AE) em duas câmaras.

Relato de caso

Conclusão

Em coração, presença de espessa

membrana intra-atrial em átrio esquerdo

(figura 2). Histologicamente, observou-

se membrana composta por tecido

fibroso e muscular com área focal de

diferenciação escamosa (figura 3).

Figura 2: Espessa membrana intra-atrial (seta) em

átrio esquerdo separando-o em duas câmaras.

O quadro é compatível com Cor

triatriatum sinister, uma anomalia grave

e prejudicial a qualidade de vida dos

animais portadores, e que deve ser

considerada pelo patologista durante a

necropsia de animais jovens. Ressalta-se

a importância dos exames

complementares realizados ante mortem

neste caso, que foram fundamentais para

se entender a hemodinâmica do processo.

Resultados

À necropsia observou-se hidropericárdio,

pulmão apresentando edema moderado,

com áreas multifocais de consolidação,

além de acentuação do padrão lobular

hepático.

Figura 3: Microscopia de membrana evidenciando

área de diferenciação escamosa. Hematoxilina e

Eosina.


