
Outros achados também foram evidenciados como coágulo

focalmente extenso em cavidade oral, coágulos em intensa

quantidade no interior do rúmen (Figura 3) e retículo,

mucosa ruminal enegrecida, abomaso com moderada

quantidade de Haemonchus sp., pâncreas com intensa

quantidade de Eurytrema coelomaticum, enterorragia em

reto e congestão intensa de leptomeninges.

A trombose da veia cava caudal acomete frequentemente

vacas de leite de alta produção e com dietas ricas em

concentrado, como consequência da acidose láctica ruminal.

A síndrome é altamente fatal e caracteriza-se pelo

tromboembolismo séptico arterial pulmonar.
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TROMBOFLEBITE DA VEIA CAVA CAUDAL 
EM BOVINO – RELATO DE CASO

Associando-se as informações do histórico clínico e manejo,

bem como os achados anatomopatológicos encontrados,

concluiu-se tratar de um caso de tromboflebite de veia cava

caudal em bovino. Sendo importante ressaltar que os

problemas de manejo influenciaram diretamente no caso

clínico descrito.

Figura 2. Tromboflebite da veia cava caudal de bovino. A) Trombo focalmente extenso severo em

lobo cranial direito de pulmão. B) Trombo focalmente extenso severo em veia cava caudal.
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Uma vaca girolando de seis anos foi necropsiada com a

queixa de que no dia anterior apresentava epistaxe bilateral

profusa. No histórico, no período de seis meses houve

mortalidade de mais três vacas com a mesma sintomatologia.

Os animais são oriundos de um Compost Barn, com produção

de leite em torno de 2800L/dia, no município de Ibitirama/ES. A

dieta dos animais, fornecida duas vezes e em torno de

25kg/animal/dia (60% de volumoso e 40% de concentrado) era

composta por silagem de milho, capim Cameroon

(Pennisetum purpureum), cana-de-açúcar (Saccharum

officinarum) e concentrado (Figura 1). Problemas de manejo

foram relatados como mudanças na dieta sem adaptação e

para categorias de animais diferentes, superlotação,

partículas de volumoso muito fina, baixo consumo d’agua e

diferente ECC entre os animais.
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Na necropsia observou-se sangue nas narinas, traqueia,

cavidade oral e ânus em intensa quantidade, palidez intensa

de mucosas, hidrotórax discreto, hidropericárdio intenso,

atrofia gelatinosa da gordura epicárdica, pulmão intensamente

pálido e com trombo focal severo em lobo cranial direito e

trombo focalmente extenso severo em veia cava caudal

(Figura 2).
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Figura 1. Bovinos se alimentando com silagem em propriedade de Sistema Compost Barn.
Figura 3. Tromboflebite da veia cava caudal de bovino. A,B) Coágulos em intensa quantidade no

lúmen do rúmen. C) Coágulo em intensa quantidade em cavidade oral.
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