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A agenesia de vesícula biliar (AVB) é

caracterizada pela ausência de vesícula

sem o comprometimento do sistema biliar

extra-hepático, sendo essa condição rara

em cães. Em humanos é considerada uma

doença embrionária e possivelmente

hereditária e, em alguns cães, a agenesia de

vesícula biliar pode não ser assintomática.

Introdução

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário

da Universidade Federal de Uberlândia

(HOVET – UFU), cão, macho, da raça

Yorkshire, 11 anos, apresentando

prostração, anasarca, distensão abdominal,

anorexia e diarreia com melena. O animal

apresentou elevação acentuada dos níveis

séricos de alanina aminotransferase (562

u/L) e fosfatase alcalina (237 u/L),

leucocitose severa com desvio à esquerda,

trombocitopenia, anemia normocítica e

normocrômica (1,40 x10⁶ mm³) e

hipoalbuminemia (1,36 g/dL). O exame

ultrassonográfico indicou líquido em

cavidade abdominal e dilatação de vasos

hepáticos, porém não houve suspeita de

ausência de vesícula biliar neste exame. O

animal veio a óbito na unidade de terapia

intensiva do HOVET – UFU e foi

encaminhado ao Setor de Patologia Animal

para a realização do exame necroscópico.

Figura 2: Face visceral de fígado evidenciando a ausência

da vesícula biliar.

Relato de caso

Resultados

Conclusões

Na avaliação macroscópica do fígado,

observou-se ausência da vesícula biliar,

bordos abaulados, consistência friável e

palidez multifocal em parênquima. Em

duodeno haviam petéquias multifocais em

mucosa, e hemorragia difusa na mucosa da

porção final de reto.

Relatos desta condição indicam que cães com

agenesia de vesícula biliar exibem aumento

sérico na atividade das enzimas hepáticas,

assim como observado no animal em questão.

Apesar da agenesia de vesícula biliar ser rara,

seu diagnóstico in vivo é difícil e, quando

detectada, o paciente deve ser acompanhado

devido ao risco de progressão para disfunção

hepática. Quanto à predisposição racial, não há

relatos de susceptibilidade em Yorkshire e

mais estudos são necessários para elucidar a

etiologia, predisposição genética e prognóstico

de cães com agenesia de vesícula biliar.

Figura 1: Face diafragmática de fígado evidenciado a

palidez multifocal em parênquima e bordos abaulados.
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