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As doenças vasculares abdominais mais comuns em cães
envolvem a veia cava caudal (VCC) e o sistema portal; as más
formações congênitas que resultam na formação de
aneurismas na VCC pouco documentadas em cães,
especialmente quando estão relacionadas a algum tipo de
shunt. A aplasia da VCC com continuação na veia ázigos tem
prevalência de 0,6%, e ocorre devido a uma falha embrionária,
na qual não ocorre a anastomose subcardinal-hepática direita,
resultando na atrofia da veia subcardinal direita, de forma que
o segmento pré-hepático da VCC está ausente e sangue da
parte caudal do corpo retorna ao coração através da veia
ázigos. O objetivo deste trabalho é somar informações, por
meio de um relato de caso, sobre essa condição pouco
caracterizada na bibliografia atual, em especial descrevendo
uma de suas possíveis apresentações ao exame tomográfico.

INTRODUÇÃO RELATO DE CASO

CONCLUSÃO

Um cão da raça Shih-Tzu, de 2 anos, foi submetido a uma avaliação
angiotomográfica abdominal para verificar uma suspeita de shunt extra-hepático
devido ao seu histórico de diminuição do tamanho do fígado. Na fase venosa do
exame angiotomográfico, observou-se presença de continuidade da VCC com a veia
ázigos, prolongando-se ao longo da margem dorsal aórtica, iniciando-se ao nível da
vértebra L1 e continuando craniodorsalmente para cavidade torácica, pela topografia
da veia ázigos a direita, sem apresentar continuidade com parênquima hepático. Foi
observado também leve dilatação em seu lúmen quando comparado com região
caudal, imediatamente cranial a inserção das veias renais, permanecendo a dilatação
até o nível da vértebra T13. Esses achados são compatíveis com aplasia segmentar
de VCC, com shunt venoso cavo-ázigos, com classificação dorsal cavo-ázigos à
direita e presença de aneurisma cranialmente às veias renais em grau leve (aplasia
segmentar de VCC tipo V) – confirmando a suspeita de shunt extrahepático. Na
avaliação hepática foi observado diminuição do tamanho, aspecto homogêneo e
atenuação radiográfica do parênquima preservada na fase pré-contraste; a
vascularização intra-hepática estava dentro da normalidade, com adequada formação
do ramo pós-hepático da VCC, com inserção no diafragma e progressão da câmara
cardíaca dentro da normalidade. Esse achado difere de outros casos relatados, nos
quais as veias hepáticas drenam diretamente para o átrio direito, porém é explicado
pela origem embrionária da VCC pós-hepática, que são as veias vitelínicas e parecem
não terem sido afetadas nesse caso. A avaliação renal não evidenciou nenhuma
alteração, apesar dessa condição estar associada a aneurisma das veias renais e
pré-renais.

A angiotomografia tem se mostrado uma ferramenta importante para o estudo de
alterações vasculares em cães, permitindo a descoberta de maiores informações sobre
essas condições e possibilitando diagnósticos fidedignos.


