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A torção de lobo pulmonar consiste na rotação do pulmão, ou de um de seus lobos, ao longo de

seu eixo e é considerada rara em cães. Os lobos médio direito e o cranial esquerdo são os mais

afetados. Ocorre mais em cães de grande porte com tórax estreito e profundo, porém pode

ocorrer quando aumenta a mobilidade do lobo pulmonar, como em efusões pleurais,

pneumotórax, neoplasias, doença respiratória crônica, trauma ou idiopático.

Introdução

Figura 1: Efusão torácica hemorrágica.

A torção de lobo pulmonar é uma alteração rara, de extrema importância, devendo ser sempre

uma suspeita em casos de efusão torácica, visto que sua evolução é rápida e quando não

abordada rapidamente acarreta o óbito do animal, sendo neste caso a necrópsia fundamental

para o diagnóstico conclusivo.

Resultados

Considerações Finais

Um cão, macho, sem raça definida, pequeno porte, 8 anos, com histórico de tosse não produtiva

e cansaço fácil há 3 dias foi avaliado com dispneia, taquipneia, crepitação em região

dorsocaudal. Ao exame radiográfico foi detectado efusão pleural bilateral, mais evidente em

porção caudal de hemitórax direito. Após drenagem foi repetido o exame e constatando

aumento de radiopacidade de padrão alveolar em lobo pulmonar médio direito. No hemograma

foi detectado anemia com relevância para volume globular 8, leucocitose por neutrofilia e

monocitose; na citologia do líquido, o diagnóstico foi processo inflamatório piogranulomatoso.

O animal veio a óbito e encaminhado para necropsia.

Relato de caso

TORÇÃO PULMONAR EM UM CÃO: RELATO DE CASO

No exame necroscópico o cadáver apresentava mucosas hipocoradas, 400mL de efusão

hemorrágica em cavidade torácica (figura 1), hepatização pulmonar, rotação 180° do lobo

pulmonar médio direito (figura 2), com aumento de tamanho e consistência firme.

Figura 2: Hepatização pulmonar (asterisco),

rotação 180° do lobo pulmonar (seta).
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