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Resumo 

Paciente em investigação de tromboembolismo pulmonar prévio sem origem definida, apresenta 

na tomografia computadorizada (TC) de abdome agenesia dos segmentos suprarrenal e 

retrohepático da veia cava inferior (VCI) com drenagem para o sistema ázigos. As anomalias 

congênitas da VCI são raras e normalmente assintomáticas, porém o seu conhecimento é 

imprescindível para evitar interpretações equivocadas e para eventuais planejamentos 

cirúrgicos. 

https://brad.org.br/article/4248/pt-BR/agenesia-do-segmento-suprarrenal-veia-cava-inferior


Histórico Clínico 

Homem, 32 anos, veio ao serviço de radiologia para investigação de tromboembolismo 

pulmonar prévio sem origem definida. 

Achados Radiológicos 

A tomografia computadorizada (TC) de abdome evidenciou agenesia dos segmentos 

suprarrenal e retrohepático da veia cava inferior (VCI) (Figuras 1 e 2), sendo a drenagem dos 

demais segmentos realizada através do sistema ázigos (Figuras 1 e 2), que se encontra 

ectasiado. As veias hepáticas drenam na região habitual, em um pequeno segmento 

remanescente suprahepático da VCI (Figura 3). Os segmentos renal e infrarrenal da VCI estão 

pérvios, sem alterações significativas de calibre. O diferencial de trombose crônica do segmento 

suprarrenal da VCI foi descartado, uma vez que não foi caracterizado nenhum cordão fibroso ou 

calcificado no seu trajeto. 

Discussão 

As anomalias congênitas da VCI são raras, ocorrendo em aproximadamente 4% da população, 

e são decorrentes de um desenvolvimento embriológico anormal [1-3]. A formação da VCI 

envolve anastomoses complexas e regressão de múltiplas veias embrionárias, incluindo a veia 

vitelínica e três pares veias (cardinais posteriores, subcardinais e supracardinais). Ao final de 

sua formação, a VCI pode ser dividida em quatro segmentos: retro-hepático, suprarrenal, renal 

e infra-renal (Figura 4) [4,5]. Na agenesia do segmento suprarrenal da VCI ocorre falha na 

formação da anastomose subcardino-hepática direita e consequente atrofia da veia subcardinal 

ipsilateral e na malformação do segmento retrohepático há falha no desenvolvimento do 

sistema venoso vitelínico [1,5]. Devido a isso, há desvio do sangue para a veia ázigos 

retrocrural que se dilata até sua croça e drena na veia cava superior [3]. Para tal condição 

estima-se uma prevalência de até 0,6% e normalmente é um achado incidental nos exames de 

imagem [6]. Nos exames, observa-se a porção infrarrenal e renal da VCI com morfologia 

normal, apresentando drenagem para a veia ázigos, posteriormente a crura diafragmática. As 

veias hepáticas drenam na região habitual, em um pequeno segmento remanescente 

suprahepático da VCI ou diretamente no átrio direito [2,5]. As anomalias congênitas da VCI 

normalmente são assintomáticas e raramente apresentam implicações clínicas relevantes, 

porém o conhecimento dessas anomalias é imprescindível para eventuais planejamentos 

cirúrgicos e, principalmente, evitar interpretações equivocadas [7,8]. 

Lista de Diferenciais 

● Trombose crônica da veia cava inferior. 

● Linfonodomegalia retrocrural. 

Diagnóstico 

● Agenesia do segmento suprarrenal veia cava inferior. 



Aprendizado 

Nos exames abdominais é muito importante avaliar o retroperitôneo e os vasos retroperitoneais. 

As anomalias da VCI são raras, porém é importante reconhecê-las corretamente a fim de evitar 

erros diagnósticos e consequente condutas clínicas inadequadas. 
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Imagens 

 

Figura 1: TC com contraste endovenoso no corte axial (A) e coronal (B) evidenciando agenesia 

do segmento suprarrenal da VCI (seta) e drenagem para o sistema ázigos (cabeça de seta). 



 

Figura 1: TC com contraste endovenoso no corte axial (A) e coronal (B) evidenciando agenesia 

do segmento suprarrenal da VCI (seta) e drenagem para o sistema ázigos (cabeça de seta). 



 

Figura 2: TC com contraste endovenoso no corte axial (A) e sagital (B) mostrando agenesia do 

segmento retrohepático da VCI (asterisco preto). A drenagem dos segmentos infrarrenal e renal 

da VCI (asterisco branco) é realizada através do sistema ázigos (seta), o qual está ectasiado 

(cabeça de seta). 
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Figura 3: TC com contraste endovenoso no corte coronal mostra as veias hepáticas (asteriscos) 

drenando na região habitual, em um pequeno segmento remanescente suprahepático da VCI 

(seta). 

 

Figura 4: Desenho esquemático evidenciando a embriologia da VCI. Deriva do sistema vitelínico 

e de três pares de veias (cardinais posteriores, subcardinais e supracardinais), as quais se 

desenvolvem sucessivamente em ambos os lados da aorta (Ao), e suas respectivas 

anastomoses. Os componentes à esquerda da aorta (cinza claro) regridem, enquanto os 

componentes à direita (azul escuro) persistem para formar os segmentos da VCI. 

Vídeos 

Nenhum resultado econtrado 


