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RESUMO  

O espessamento da parede da vesícula biliar em pequenos animais pode ser causado 
por inflamação, edema, hiperplasia cística da mucosa ou, raramente, neoplasia. A hiperplasia 
cística da mucosa originada no sistema biliar extra-hepático é rara, e é encontrada 
incidentalmente na necrópsia, sem sinais clínicos nos animais afetados. Frequentemente não 
é detectada, e não há anormalidades aparentes evidentes no exterior da vesícula biliar, 
portanto suas características só podem ser apreciadas pela abertura da vesícula biliar e 
drenando a bile residual que pode obscurecer a mucosa. Os tumores hepatobiliares são raros 
em cães e gatos, representando de 0,6% a 2,9% de todas as neoplasias caninas e felinas, 
respectivamente, e os tumores da vesícula biliar representam menos de 5% dos carcinomas 
biliares em ambas as espécies. Em cães, os tumores hepáticos malignos são mais comuns 
do que os benignos. Dentre as neoplasias malignas, o carcinoma hepatocelular (CHC) é o 
tipo histológico mais comum. A ultrassonografia abdominal é recomendada para identificar e 
caracterizar tumores hepatobiliares em gatos e cães. Achados de literatura ultrassonográfica 
em relação à hiperplasia cística da mucosa da vesícula biliar são escassos. Esse presente 
trabalho tem como objetivo relatar caso clinico de um cão atendido da raça poodle, de 13 
anos, pesando 8 Kg, castrado, apresentando há uma semana episódios de êmese, fezes 
escuras (aspecto de “borra de café”), polifagia, poliúria, polidipsia e apatia, ficando grande 
parte do tempo em decúbito lateral. O animal havia sido tratado inicialmente a domicílio, com 
omeprazol® e vonau®, porém sem sucesso. Ao exame físico foi observado abdômen 
abaulado, taquicardia e taquipnéia, temperatura retal de 37,4 ºC, tempo de preenchimento 
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capilar de 2 segundos e desidratação leve. Os exames laboratoriais demonstraram anemia 
leve, linfopenia leve, leucocitose por neutrofilia com desvio à direita, bastonetes 0, duas cruzes 
de neutrófilos hipersegmentados, uma cruz de anisocitose e macroplaquetas. A bioquímica 
sérica evidenciou aumento importante dos níveis de uréia 252 e creatinina 7,1, discreto 
aumento de ALT, acentuado aumento de FA e discreta hiperglicemia. Ao exame 
ultrassonográfico o fígado apresentava dimensões bastante aumentadas, chegando até a 
região da cicatriz umbilical, e com presença de formação em lobo hepático esquerdo, 
arredondada, de aspecto hiperecogênico e grosseiro, com contornos irregulares, medindo 
aproximadamente 4,42 cm x 3,09 cm. Vesícula biliar com parede acentuadamente espessa, 
chegando a medir cerca de 1,78 cm de espessura, apresentando aspecto heterogêneo e 
lobular, com lúmen reduzido preenchido por discreto conteúdo anecoico. Discreta dilatação 
do ducto cístico. Sinais de nefropatia crônica. O animal veio a óbito no dia seguinte do exame 
ultrassonográfico e o corpo foi encaminhado para necropsia. A macroscopia revelou múltiplas 
neoformações em fígado, com a maior neoformação em lobo medial esquerdo medindo 10 
cm em seu maior eixo, mal delimitada, de coloração amarelada entremeada de marrom escuro 
e consistência friável. Vesícula biliar apresentando intenso espessamento de parede, com 
superfície cística e vascularização de serosa evidente, com conteúdo bilioso e espesso. A 
conclusão da neoformação hepática foi de carcinoma hepatocelular tipo sólido de células 
claras, e da vesícula biliar foi de hiperplasia mucinosa cística. 
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