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Resumo: Tromboembolismo arterial consiste em uma das doenças mais devastadoras na medicina felina, 

com apresentação aguda e frequentemente causada por cardiomiopatia não diagnosticada anteriormente. 

O presente estudo tem como objetivo relatar o caso de um felino com tromboembolismo em aorta 

abdominal. Segundo o proprietário, o animal apresentou dor a palpação dos membros pélvicos e 

paraparesia súbita. No exame físico foram verificados membros pélvicos frios, coxins cianóticos e 

ausência de pulso em artérias femorais. Exames bioquímicos evidenciaram aumento dos indicadores de 

lesão muscular (AST, CK e CK-MB) e pelo ecocardiograma foi observada cardiomiopatia hipertrófica. 

Assim, baseados no histórico, achados do exame físico e resultados dos exames complementares foi 

realizado o diagnóstico de tromboembolismo em aorta. Apesar do tratamento instituído, houve piora do 

quadro clínico, sendo indicada a eutanásia. Exame necroscópico confirmou a presença de um trombo em 

sela de 0,6 cm em aorta abdominal caudal e bifurcação das artérias ilíacas, obliterando o lúmen arterial. O 

tromboembolismo arterial é uma emergência médica, sendo o tratamento baseado em cuidados de suporte 

e administração de antitrombóticos. A remoção cirúrgica do êmbolo é contra-indicada devido ao elevado 

risco de lesão por reperfusão.  
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CARDIOGENIC ARTERIAL TROMBOEMBOLISMO IN A CAT - CASE REPORT 

Abstract: Arterial thromboembolism consists of one of the most devastating diseases in feline medicine, 

with acute presentation and often caused by previously undiagnosed cardiomyopathy. The present study 

aims to report the case of a feline with thromboembolism in the abdominal aorta. According to the owner, 

the animal had sudden paresis of pelvic limbs and palpation pain. Physical examination revealed cold 

limbs, cyanotic cushions and absence of femoral pulse. Biochemical tests showed increased muscle injury 

markers (AST, CK and CK-MB) and echocardiogram showed hypertrophic cardiomyopathy. Thus, based 

on the history, findings of the physical examination and results of the complementary exams, the 

diagnosis of thromboembolism was performed in the aorta. Despite the treatment instituted, there was 

worsening of the clinical picture, and euthanasia was indicated. Necroscopic examination confirmed the 

presence of a thrombus in the saddle of 0.6 cm caudal abdominal aorta and bifurcation of the iliac 

arteries, obliterating the arterial lumen. Arterial thromboembolism is a medical emergency, being the 

treatment based on supportive care and administration of antithrombotics. Surgical removal of the plunger 

is contraindicated because of the high risk of reperfusion injury.  

 

Keywords: hypertrophic cardiomyopathy, cyanosis, ischemia. 

 

Introdução 

Classicamente, o tromboembolismo arterial, é definido como a obstrução do lúmen arterial de 

uma ou mais artérias por êmbolos, geralmente tromboembolos, oriundos de um local longínquo do ponto 

de obstrução, rotineiramente trombos presentes no átrio esquerdo em gatos (Smith e Tobias, 2004; 

Fuentes, 2012; Ettinger et al., 2017). Cardiomiopatia hipertrófica consiste na principal causa responsável 

pela formação de trombos em gatos (Fuentes, 2012). 

O tromboembolismo em aorta possui elevada mortalidade em gatos, com apresentação dos sinais 

clínicos de forma aguda e progressiva. Caso não haja uma intervenção rápida e precisa, reduz-
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sedrasticamente as mínimas chances de sobrevivência desses animais, muitas vezes em decorrência de 

afecções secundárias, como descompensação de uma cardiopatia já pré-existente, edema pulmonar, 

hipotermina e azotemia, ocasionadas pela obstrução (Nelson e Colto, 2015). 

Apesar da frequência destes casos ser inferior a 0,6% (Smith et al.,2003), o tromboembolismo 

consiste em uma das desordens mais angustiantes na medicina felina, uma vez que esta doença se 

manifesta de forma superaguda (Fuentes, 2012). Assim, o presente estudo tem como objetivo relatar o 

caso de um felino com tromboembolismo em aorta abdominal caudal secundário a cardiomiopatia 

hipertrófica. 

 

Relato de Caso 

Uma gata, sem raça definida, de 4 anos de idade, pesando 2,95 kg, foi atendida no Hospital 

Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (HV-FAMEZ) da Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul (UFMS) com histórico de paraplegia de início súbito, apatia e dor ao ser manuseada, 

com maior intensidade em região sacro-coccídea. Também foi relatado anorexia, adipsia, normoquesia, 

normúria e que o animal não possuía acesso à rua. Não era vacinada com as polivalentes e a antirrábica e 

vermifugação estavam atrasadas. Não foram relatadas outras alterações na anamnese. 

No exame físico o animal apresentava temperatura retal de 37,5º C, taquicardia com ritmo de 

galope, frequência respiratória de 56 mpm, desidratação de 7%, além de aumento do tempo de 

preenchimento capilar (4 segundos) e mucosas congestas. Não foram notados indícios da presença de 

ectoparasitas. O pulso da artéria femoral não eradetectável na aferição manual, posteriormente, foi 

confirmada sua ausência com o doppler vascular. Havia ausência de sensibilidade superficial e profunda 

em membros pélvicos, além da ausência de propriocepção. Notou-se coloração pálida a cianótica nos 

coxins plantares e em leitos ungueais de membros posteriores, com aparente diminuição da temperatura 

dos mesmos. Na auscultação notou-se crepitação pulmonar e desdobramento de bulhas cardíacas (ritmo 

de galope). Foram realizados hemograma completo, urinálise (coleta por cistocentese), razão proteína 

creatina urinária (UP/C), dosagens bioquímicas de alanina transaminase (ALT), aspartato transaminase 

(AST), creatinofosfoquinase (CK), creatinina, ureia e CK-MB, além de testes imunocromatográficos para 

FIV e FeLV. Também foram realizados eletrocardiograma, ultrassonografia com doppler, 

ecocardiograma e radiografias torácicas. 

No hemograma, observou-se leucocitose (22.300/mm³- ref.: 5.500 a 19.500/mm³), com 

neutrofilia (20.070/mm³ - ref.: 2.500 -12.500/mm³). O animal também apresentava linfopenia (1.338/mm³ 

- ref.: 1.500 a 7.000/mm³) e trombocitopenia (140.000/mm³ - ref.: 200.000 a 500.000/mm3). Nas dosagens 

bioquímicas séricas foram observadosaumentos de AST (278,1 UI/L – ref.: 6,7 a11 UI/L), CK (33.831,40 

U/L – ref.:7,2 – 28,2 U/L) e CK-MB(1.069 U/L).O animal apresentou resultado negativo ao teste 

imunocromatográfico para FIV e FeLV. Na urinálise, observou-se diminuição da densidade urinária 

(1.023 – ref.: 1.025-1.060),proteinúria (UP/C 1,08 –ref.:<0,3), presença de sangue oculto (250 

eritrócitos/ul), pH 6,0 além de presença elevada de leucócitos na urina (500 leucócitos/ul).  

No exame eletrocardiográfico notou-se taquicardia sinusal, com frequência cardíaca de 250 bpm. 

Ao exame ultrassonográfico em modo doppler constatou-se a ausência de pulso e fluxo em artérias 

femorais. Ao exame ecocardiográfico, observou-se dilatação do átrio esquerdo e hipertrofia cardíaca 

concêntrica. Foi instituído tratamento para controle de dor com dipirona (25mg/kg) e tramadol (2 mg/kg) 

evisando a prevenção à formação de novos tromboembolos administrou-se heparina sódica(100 

UI/kg/IV/QID).Mediante a evolução progressiva do quadro, prognóstico ruim e insucesso nas terapias 

utilizadas, o animal foi eutanasiado e encaminhado para necropsia. 

Dentre os achados de necropsia foi verificado aumento do coração com espessamento de 

ventrículo esquerdo e diminuição acentuada do lúmen ventricular. No átrio esquerdo foi observado um 

trombo que preenchia todo o seu lúmen. Na obliteração do lúmen arterial da aorta abdominal caudal e 

bifurcação das artérias ilíacas, observou-se um trombo aderido a parede arterial, de 0,6 cm, também 

chamado de trombo em sela. No exame histopatológico observou-se múltiplos focos aleatórios de necrose 

fibrilar com infiltrado de plasmócitos, macrófagos e neutrófilos íntegros e degenerados compatível com 

miocardite. 

 

Discussão 

Gatos com cardiomiopatias são predispostos ao desenvolvimento de trombos devido àpresença 

de todos os aspectos da tríade de Virchow (estase sanguínea, lesão endotelial e hipercoagulabilidade) 
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(Hogan, 2017).Segundo Smith et al. (2003), raramente os felinos que apresentam tromboembolismo têm 

manifestações clínicas de doença cardíaca. No presente relato, entretanto, o ritmo de galope auscultado 

fortaleceu a suspeita de embolia secundária ao cardiomiopatia, uma vez que murmúrios cardíacos e 

arritmias são achados clínicos sugestivos de doença cardíaca subjacente (Hogan, 2017). 

O desprendimento dos trombos do endocárdio com embolização em menores vasos resulta no 

desenvolvimento de sinais clínicos agudos, em que a obstrução do leito vascular pelo êmbolo resulta no 

prejuízo da irrigação sanguínea local, com consequente desenvolvimento de neuromiopatia isquêmica 

(Hogan,2017). Assim, nos casos de obstrução da aorta abdominal,clinicamente o felino apresenta paresia 

ou paralisia dos membros posteriores, ausência dos reflexos espinhais e de sensibilidade profunda, assim 

como membro frio, pulso femoral ausente e leito ungueal cianótico (Fuentes, 2012; Hogan e Brainard, 

2015), como observado no presente relato. 

Animais com tromboembolismo apresentam uma grande variedade de alterações bioquímicas 

(Fuentes, 2012). O aumento dos valores de AST, CK e CK-MB observados estão diretamente 

relacionados com lesão muscular decorrente do evento isquêmico (Fuentes, 2012; Hogan, 2017). 

O diagnóstico considerado padrão-ouro desta desordem é baseado na observação do êmbolo em 

exame de imagem. Entretanto, segundo Fuentes (2012), o diagnóstico clínico pode ser realizado com base 

no exame físico, em que é constatada dor e paralisia dos membros afetados, associado a ausência de pulso 

femoral, extremidades frias e coxins pálidos ou cianóticos. 

Apesar da retirada cirúrgica do trombo ser a conduta mais lógica, tal procedimento não é 

recomendado uma vez que o reestabelecimento rápido da circulação pode agravar o quadro clínico do 

paciente decorrente da lesão por reperfusão (Fuentes, 2012). O tratamento ideal para tromboembolismo 

consiste nos cuidados de suporte (incluindo analgesia) e terapia anticoagulante (Smith et al., 2003). 

Entretanto, na maioria dos casos, é indicada a eutanásia devido à gravidade do quadro e prognóstico ruim 

(Fuentes, 2012). 

 

Conclusões 

Os sinais clínicos observados no paciente do relato, incluindo paraplegia, ausência de 

sensibilidade profunda em membros pélvicos, cianose de coxins e ausência de pulso em artérias femorais 

são compatíveis com o tromboembolismo arterial. Os exames complementares confirmaram a presença 

da cardiomiopatia hipertrófica e na necropsia o trombo pode ser identificado.  
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