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INTRODUÇÃO

Trombose da veia porta (TVP) é uma

vasculopatia de rara ocorrência em cães,

havendo poucas descrições na literatura

veterinária. Em humanos, a TVP está

relacionada principalmente com cirrose

hepática e tumores hepatobiliares, entretanto,

fatores predisponentes não foram estabelecidos

para cães. O objetivo deste resumo é descrever

um caso de TVP em um cão com cirrose

hepática.

RELATO DO CASO

Um cão, macho, Fila Brasileiro, de 11 anos de

idade, foi atendido devido à ascite crônica.

Após o atendimento inicial, o cão foi

diagnosticado com cirrose hepática e internado.

O cão morreu após 48 horas e foi submetido à

necropsia.

RESULTADOS

Havia cerca de dois litros de sangue na

cavidade abdominal. O fígado estava reduzido

de volume e com a superfície natural

marcadamente irregular devido à presença de

cicatrizes fibrosas e múltiplos nódulos de

regeneração (Fig. 1A). Havia desvios

vasculares (shunts) múltiplos que ligavam as

veias mesentéricas à veia cava caudal, um dos

quais, próximo ao pâncreas, estava rompido

(Fig. 1B). A veia porta estava marcadamente

ingurgitada, com a parede espessada, devido à

aderência de um trombo oclusivo, o qual se

estendia até as veias mesentéricas (Fig. 1C),

esplênica (Fig. 1D) e gastroduodenal. O lobo

pancreático esquerdo estava marcadamente

vermelho e aumentado de volume (Fig. 1D).

Além das lesões clássicas de um fígado

cirrótico, havia pancreatite necro-

hemorrágica com esteatonecrose adjacente.

Essa área de necrose estendia-se até o desvio

vascular roto.

CONCLUSÕES

Retratamos um caso hemorragia fatal devido

à ruptura de um desvio vascular em um cão

com TVP associada à cirrose hepática.

Postula-se que a ruptura desse desvio

vascular e consequente hemorragia

abdominal que vitimou o paciente deva-se à

necrose por extensão a partir da pancreatite.

Figura 1. Lesões macroscópicas em um cão com

cirrose hepática e trombose da veia porta. A)

superfície hepática irregular e com nódulos de

regeneração; B) shunt rompido (seta) adjacente ao

pâncreas inflamado; C) grande trombo em veias porta

e mesentéricas, as quais possuem paredes

marcadamente espessadas; D) superfície de corte do

baço com trombose oclusiva da veia esplênica; E)

acentuado aumento de volume que distorce o

parênquima do lobo esquerdo do pancreático.
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