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Jet lesion ou “lesões de jato” são linhas de
aspecto rugoso, saliente e firme de
fibrose endocárdica. Sua etiologia
consiste em trauma prolongado que
advém de um refluxo sanguíneo em jato
decorrente de uma válvula lesionada.

Introdução

Um cão sem raça definida, macho e com 6
anos de idade foi encaminhado para
realização de exame necroscópico no
Serviço de Patologia da Faculdade de
Medicina Veterinária de Araçatuba –
UNESP após eutanásia e com histórico de
cardiomiopatia com sopro grau V/VI E,
cardiomegalia, hepatoesplenomegalia,
rins com perda da relação corticomedular
e gastrite severa.
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As “lesões de jato” são achados de
necrópsia em casos acentuados de
insuficiência valvular. Os jatos
regurgitantes podem romper a parede
atrial por completo, resultando em morte
súbita do animal. No caso descrito, a
cardiomegalia é consequência da
dilatação cardíaca decorrente da
sobrecarga de volume. Outras alterações
macroscópicas observadas como a
hepatomegalia e lesão renal são
comumente observadas em pacientes
com a insuficiência cardíaca.
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Figura 2: Válvula mitral com nódulos
lisos, friáveis, brancos a amarelos de
aspecto verrucoso e aderidos
(endocardite) (setas); o endocárdio atrial
adjacente se apresenta rugoso,
espessado e hemorrágico (“jet lesions”)
(ponta de seta).

Figura 1: Válvula tricúspide com
nódulos irregulares, firmes, brancos e
aderidos (endocardiose) (setas).


