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Objetivos

TROMBOEMBOLISMO EM ARTÉRIA 

FEMORAL DIREITA DE UM FELINO: 

RELATO DE CASO

O presente estudo teve como objetivo

relatar a análise dos parâmetros

Doppler de um felino com

tromboembolismo em artéria femoral

direita em estágio avançado e com

indícios de isquemia.

Relato de caso

Emergência de um Hospital Veterinário

Felino, Fêmea, Sem raça definida, 2 anos 
de idade 

Histórico: Paresia do membro pélvico 
direito de forma súbita 

Exame físico: Membro hipotérmico, 
cianótico e com pulso femoral fraco 

(figura 1- Letra C)

Exames 
complementares

Hemograma

Bioquímicos

Ultrassonografia 
abdominal

Ecocardiograma

US Doppler de 
MPD

Figura 1: Imagens do Doppler do membro pélvico 
direito de um felino

A: Doppler colorido em topografia de bifurcação das artérias ilíacas

mostraram-se normais em fluxo sanguíneo. B, E, F: Em topografia

das porções terminais da artéria femoral evidenciou-se a presença de

um trombo distal e suas ramificações ao mapeamento de fluxo em

cores apresentou um padrão anormal do fluxo sanguíneo, com

acentuado estreitamento do lúmen dos vasos e com fluxo vascular

reduzido. C: membro posterior direito cianótico em consequência do

tromboembolismo arterial femoral. D: posicionamento do transdutor

para avaliação da artéria femoral direita. G: O Doppler espectral

demonstrou a morfologia da onda com fluxo monofásico de pico

sistólico amplo com baixa amplitude. A velocidade do pico sistólico foi

de 14,52 cm/s e ausência de fluxo retrógado.

Conclusão

O presente relato de caso demonstrou que a ultrassonografia Doppler foi um método

eficaz na detecção e no prognóstico de tromboembolismo da artéria femoral de um

felino. É importante a detecção precoce do trombo para evitar que as alterações

hemodinâmicas culminem em isquemia ou lesões graves e irreversíveis.


