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O desvio portossistêmico (DPS) é uma condição de
desvio do fluxo sanguíneo do fígado, uma vez que existe
uma comunicação anormal entre a circulação portal e
sistêmica, a qual pode ser congênita ou adquirida. Além
disso, o sangue que passa da veia porta para a
circulação sistêmica, sem passar por uma detoxificação
hepática, pode culminar em encefalopatia hepática (EH).
A EH é uma síndrome clínica por alteração da função do
sistema nervoso central, devido à insuficiência hepática
relacionada ao decréscimo do fluxo sanguíneo. O
objetivo do presente trabalho é abordar aspectos do
quadro de DPS em cão, com ênfase na avaliação
tomográfica como método diagnóstico do DPS extra-
hepático.

INTRODUÇÃO RELATO DE CASO

CONCLUSÃO

Um cão, macho, de 8 meses, da raça Jack Russel com histórico de prostração,
convulsões e vocalização foi encaminhado para avaliação tomográfica das regiões
abdominal e encefálica. Na avaliação abdominal, em fase venosa, observou-se aumento
do diâmetro da veia cava caudal em sua área de inserção em parênquima hepático, com
adequado preenchimento de contraste, e veia porta com calibre diminuído, em região
anterior à sua inserção no parênquima hepático. Além disso, visualizou-se formação de
estrutura vascular anômala de grande calibre em região abdominal cranial medial ao nível
da vértebra L1, apresentando origem em região de inserção da veia gastroduodenal no
sistema porta, com envolvimento da veia gástrica direita e trajeto tortuoso após sua
origem, com início lateralizado à direita, curvatura para medial, curvatura caudodorsal,
projetando-se mediodorsalmente ao estômago, inserindo-se medialmente na veia cava
caudal. Esses achados mostraram-se compatíveis com DPS extra-hepático gastrocaval,
sendo observado diminuição hepática secundária ao DPS. Na avaliação encefálica na
fase pós contraste, observou-se efeito de massa em região de lobo frontal, com desvio à
direita da linha média, associado a área de hipocaptação de contraste, lesão com aspecto
amorfo, delimitando os sulcos cerebrais em região de lobo frontal. Tais achados,
associados ao histórico clínico do paciente e aos achados abdominais, sugerem
encefalopatia hepática como principal diferencial.

Por ser capaz de diferenciar o DPS adquirido ou congênito, intra ou extra-hepático,
a avaliação tomográfica é uma importante ferramenta para a obtenção de um
diagnóstico fidedigno, auxiliando na escolha da conduta clínica e no tratamento dos
pacientes acometidos por essa afecção.


