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A trombose aórtica é de incomum ocorrência

em cães, podendo ter evolução clínica aguda

ou crônica. O aparecimento do trombo pode

ser, principalmente, devido a injúria endotelial,

mudança do fluxo sanguíneo ou variação de

coagulação. Além disso, a presença de

neoplasias pode ser um fator predisponente. A

ausência de fluxo ao doppler espectral, collor

doppler, ou power doppler bem como a falta

de compressão são sinais úteis na

identificação de trombose aguda.O objetivo do

presente trabalho é relatar um caso de

trombose aórtica em cão e seus achados

ultrassonográficos

Um canino macho, castrado, da raça West Highland White

Terrier, de 13 anos, apresentando cianose, dor a palpação

abdominal, paraplegia dos membros posteriores e obnubilação,

foi submetido a ultrassonografia abdominal para melhor

elucidação dos sinais clínicos. Em exames laboratoriais, o animal

não apresentou nenhuma alteração, com exceção da SDMA com

valor de 16 µg/dl, representando uma modificação discreta da

normalidade. Na varredura abdominal completa utilizou-se o

aparelho Esaote® Mylab30 e transdutores linear e convexo.

Também foi visibilizado a presença de formação ecogênica,

amorfa, em topografia de artéria aorta no segmento abdominal,

localizada caudalmente à artéria renal esquerda, obliterando o

fluxo vascular aórtico através do método collor doppler, sendo

compatível com trombo aórtico. Achados adicionais ao exame

ultrassonográfico incluíram glomerulonefropatia bilateral e

formação nodular na cabeça do baço. Nenhum outro foco

compatível com neoplasia intra-abdominal foi observado..

A presença do trombo aórtico abdominal neste caso está

diretamente associada aos sinais neurológicos apresentados

pelo paciente, levando a síndrome da neuropatia isquêmica em

decorrência de uma interrupção do aporte sanguíneo para os

membros pélvicos pela presença de trombo na trifurcação da

aorta abdominal.

Esquematização dos Grandes vasos
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Conclui-se que para este caso a ultrassonografia foi uma

ferramenta útil no diagnóstico de tromboembolismo aórtico,

possibilitando uma rápida intervenção terapêutica. Destaca-se

também o incomum achado desta condição em cães, devendo

esta ser incluída no diagnóstico diferencial de pacientes com

déficit locomotor em membros pélvicos.


