
LIPIDOSE E ATEROSCLEROSE EM PORQUINHO DA ÍNDIA: 

RELATO DE CASO  

Aterosclerose é caracterizada como a deposição 

de lipídeos na camada interna de vasos 

sanguíneos, formando ateromas, que podem 

levar a complicações graves, como obstruções 

vasculares. Diversos estudos demonstram a 

correlação de dietas hipercolesterolêmicas e a 

aterosclerose. Porquinhos da Índia, assim como 

outros roedores, demonstram-se resistentes a 

aterosclerose induzida pela dieta. Descrevem-se 

os achados histopatológicos de um caso de 

aterosclerose pulmonar em porquinho da Índia 

com lipidosehepática grave. 

Introdução 

Um porquinho da Índia, macho, de um ano, veio 

a óbito repentinamente. O animal apresentava 

escore corporal alto e era alimentado com 

papinha e verduras apenas. Não foram 

observadas outras alterações dignas de nota pelo 

veterinário responsável. Fragmentos de órgãos 

fixados em formol a 10% foram encaminhados 

para análise histopatológica no 

Laboratório Vertà – Curitibanos-SC 

para elucidação do caso. 

Os achados histopatológicos hepáticos e 

pulmonares sugerem correlação lesional 

patológica entre as duas alterações encontradas,  

em fígado e pulmão. A obstrução de 

vasos calibrosos ou importantes por ateromas 

pode levar a morte súbita em diversas 

espécies. A aterosclerose deve ser incluída 

como diagnóstico diferencial em porquinhos da 

Índia obesos, com 

dietas hipercolesterolêmicas e que apresentem 

morte súbita. 

Relato de caso 

Resultados 

Conclusão  

Na análise histopatológica foram observadas 

lesões em fígado e pulmão. No tecido hepático 

havia marcada degeneração gordurosa macro 

e microvacuolar hepatocitária difusa severa 

(Figura 1).  Canalículos biliares apresentavam-se 

também distendidos e repletos de conteúdo 

granular acastanhado, compatível 

com colestase. No pulmão, nos septos 

interalveolares, foi 

evidenciado infiltrado linfohistiocítico multifo-

cal predominantemente na periferia de vasos 

sanguíneos, que revelam marcada hipertrofia de 

túnica muscular associado a presença 

de macrófagos com citoplasma extensivamente 

vacuolar e diminuição severa do lúmen vascular 

(Figura 2) 
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Existe uma forte correlação de dietas com altas 

taxas de colesterol e a lipidose hepática. Taxas 

elevadas de colesterol na dieta também podem 

causar deposição secundária de lipídeos em 

vasos sanguíneos, causando aterosclerose. 

Figura 1: Degeneração gordurosa macro e microvacuolar      

hepatocitária difusa severa. HE, obj. 40x 

Fig. 2: infiltrado linfohistiocítico  em vasos sanguíneos 

e hipertrofia de túnica muscular com diminuição do lúmen 

vascular. HE, obj. 20x 


