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RESUMO 

 

Nos últimos anos tem-se verificado um crescente desenvolvimento e uma acrescida procura 

dos serviços de urgência e cuidados intensivos médico-veterinários, o que permitiu melhorar a 

nossa capacidade de resposta face aos animais que se encontram gravemente doentes. 

Recentemente a Veterinary Emergency and Critical Care Society disponibilizou 

recomendações para unidades de urgências e cuidados intensivos.  

Por forma a aumentar a eficácia e eficiência no tratamento do doente crítico foi proposto o 

uso de uma "checklist" como plano de monitorização. A Regra dos 20 é uma lista dos 

parâmetros a controlar diariamente no doente em cuidados intensivos. 

Ao propor-me apresentar este trabalho, no âmbito do Mestrado, procurei, tendo por base a 

área profissional a que tenho vindo a dedicar a minha melhor atenção, fazer a interligação 

entre os princípios científicos que presidem ao bom funcionamento de uma UCI, a sua 

implementação no terreno e a minha experiência profissional no Hospital Veterinário Central. 
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PARTE I - O HOSPITAL VETERINÁRIO DE URGÊNCIAS E CUIDADOS 

INTENSIVOS 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos tem-se verificado um crescente desenvolvimento e uma acrescida procura 

dos serviços de urgência e cuidados intensivos médico-veterinários, o que permitiu melhorar a 

nossa capacidade de resposta face aos animais que se encontram gravemente doentes. Devido 

a estes factos, a taxa de sobrevivência dos nossos doentes aumentou e consequentemente o 

apreço dos seus proprietários por este tipo de serviços (Wingfield, 2002). 

Simultaneamente, deu-se um enorme desenvolvimento com recurso a tecnologia de ponta dos 

equipamentos de monitorização, o que nos permite a análise contínua de parâmetros 

fisiológicos nos doentes críticos, desafiando o médico veterinário a uma constante atualização 

dos seus conhecimentos técnico-científicos, o que é especialmente evidente nos grandes 

hospitais dedicados à medicina de urgência e cuidados intensivos (Wingfield, 2002). 

Adquirir e equipar uma unidade de urgências e cuidados intensivos (UCI) pode ser muito 

dispendioso tornando-se necessário acompanhar constantemente a evolução tecnológica para 

decidir criteriosamente quais os meios de diagnóstico mais úteis num cenário de urgência, 

tendo sempre em conta não só critérios económicos como principalmente os técnico-

científicos e as implicações médico legais (Kaplan, 1992; Wingfield, 2002). A sobrevivência 

e o crescimento de uma unidade deste género também dependem da gestão eficiente da 

mesma, nomeadamente a organização e armazenamento dos registos médicos, organização e 

gestão da equipa, laboratório e equipamentos de monitorização (Kaplan, 1992). 

A maioria dos doentes críticos não tem consultas marcadas, chegando à UCI em situação de 

risco de vida. Consequentemente, a UCI é normalmente um local de rápida circulação, um 

ambiente stressante para a equipa, bem como para o animal e para o proprietário pelo que esta 

deve ser desenhada por forma a garantir um rápido apoio às situações de emergência e a 

continuação da prestação dos cuidados intensivos ao doente (Kaplan, 1992). 

Na UCI são admitidos animais com uma grande variedade de doenças e condições mas a 

condição patológica que mais tempo consome e mais cuidados e monitorização exige é a 

resultante de trauma. Os doentes traumatizados estão muitas vezes em choque, 

hemodinamicamente instáveis e apresentam múltiplos problemas. Normalmente é este grupo 
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de animais que necessita de uma atenção constante por parte da equipa da UCI até que o seu 

estado seja considerado estável (Kaplan, 1992). 

A hospitalização num internamento geral não permite uma atenção cuidada para o doente que 

está precisar de cuidados constantes. Estes variam desde calcular o débito urinário num 

doente com insuficiência renal aguda a colocar colírios de hora a hora num doente com uma 

úlcera profunda da córnea (Kaplan, 1992).  

Os animais fisiologicamente estáveis podem ser admitidos na UCI para monitorização ou 

observação, no caso de poderem surgir complicações relacionados com o seu estado clinico 

inicial (por exemplo: convulsões, arritmias cardíacas intermitentes). O reconhecimento e 

tratamento destas complicações é mais provável se o animal se encontrar numa UCI do que 

num internamento geral, diminuindo deste modo a taxa de morbilidade e mortalidade destes 

doentes (Kaplan, 1992). 

Os animais admitidos numa UCI podem ser agrupados em três categorias: 

1. animais que necessitam de cuidados constantes; 

2. animais fisiologicamente estáveis mas que requerem monitorização ou observação 

constante; 

3. animais fisiologicamente instáveis e que requerem cuidados intensivos constantes 

(Kaplan, 1992). 

 

Monitorizar significa medir ou observar um parâmetro fisiológico de forma contínua ou 

intermitente. Parâmetros de monitorização como observação clinica, avaliação e mensuração 

dos sinais vitais e monitorização eletrocardiográfica são requerimentos básicos na prática de 

medicina de emergência e cuidados intensivos (Wingfield, 2002). Devemos ter sempre 

presente que, independentemente da sofisticação do aparelho, não existe substituto para um 

médico veterinário, enfermeiro veterinário ou auxiliar experiente e bem treinado na avaliação 

e monitorização do doente crítico (Kaplan, 1992; Wingfield, 2002).
 

Existem cinco questões importantes a fazer, quando pensamos em monitorização (e/ou 

equipamento a adquirir) na unidade de urgências e cuidados intensivos: 

1. Quais os parâmetros fisiológicos são importantes indicadores do estado médico atual 

do doente ou da sua progressão? 

2. Que equipamento monitoriza esse tipo de parâmetros? 
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3. Pode confiar-se nas medições desse aparelho de monitorização com precisão e 

exactidão, independentemente do tamanho do animal, posição ou cooperação? Ou 

seja, existem limitações a essa tecnologia? 

4. Até onde vai a disponibilidade financeira dos proprietários para suportarem os custos 

relativos à utilização destes equipamentos e a capacidade técnica do médico 

veterinário para adquirir equipamentos mais sofisticados? 

5. Os "standard of care" requerem um determinado nível de monitorização? (Wingfield, 

2002) 

Recentemente a Veterinary Emergency and Critical Care Society (VECCS) (VECCS, 2012) 

disponibilizou recomendações para unidades de urgências e cuidados intensivos. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica sobre a organização e 

requisitos para uma Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) tendo como base as 

recomendações da VECCS, a monitorização diária numa UCI e a descrição da minha 

experiência profissional na UCI no Hospital Veterinário Central. 

 

2. HOSPITAL DE URGÊNCIAS E CUIDADOS INTENSVIVOS 

 

2.1 RECOMENDAÇÕES MÍNIMAS 

Um hospital de urgências deve ter no mínimo as seguintes capacidades: 

1. Sala para receção de urgências/ sala de triagem 

2. Unidade de cuidados intensivos 

3. Unidade de doenças infeciosas, com plano de controlo de infeções corretamente 

documentado 

4. Bloco operatório 

5. Sala de Rx (de acordo com as normas estatais e de segurança contra radiações) 

6. Provisão de oxigénio (na divisão para receção de urgências, na UCI, na sala de 

cirurgia, na sala de Rx) 

7. Máquinas de anestesia (na UCI, sala de cirurgia, sala de Rx) 

8. Ar comprimido (na divisão para receção de urgências, na UCI, na sala de Cx) 

9. Capacidade de esterilização de equipamento e de controlo de qualidade (VECCS, 

2012). 
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2.2 OBJECTIVOS
 

A disponibilidade de recursos nas áreas de laboratório, farmácia, medicina, cirurgia, anestesia, 

diagnóstico por imagem, controlo de doenças infeciosas e higiene e desinfeção das 

instalações, devem estar de acordo com os níveis exigidos para a prática de serviços médico-

veterinários e pela legislação nacional de acordo com as regulamentações legais (VECCS, 

2012). 

 

Todas as instalações de urgência e cuidados intensivos devem ter a capacidade de: 

1. Diagnosticar e tratar emergências de risco de vida, tais como urgências 

cardiovasculares, respiratórias, cerebrais, metabólicas, abdómen agudo, renais e 

urinárias, reprodutoras e pediátricas, oftalmológicas, neurológicas, ambientais, 

hematológicas, toxicológicas e traumáticas agudas (ortopédicas, tecidos moles). 

2. Realizar procedimentos de urgência que corrijam situações de risco de vida, tais como 

(mas não só): 

a) reanimação cardiopulmonar e cerebral 

b) colocação e manutenção de tubos de toracostomia 

c) traqueostomia de urgência e manutenção de tubos de traqueostomia 

d) administração de derivados sanguíneos (transfusão sanguínea, concentrado de 

eritrócitos ou plasma) 

e) oxigenoterapia 

f) ventilação assistida 

g) fluidoterapia (equilíbrio ácido-base) 

3. Realizar cirurgias de urgências tais como (mas não só): 

a) hemostase cirúrgica, desbridamento e limpeza de feridas e aplicação de pensos 

b) estabilização/imobilização de lesões músculo-esqueléticas 

c) cirurgias torácicas e abdominais de forma asséptica 

4. Tratamento do choque hemodinâmico usando: 

a) cristalóides 

b) colóides 

c) derivados sanguíneos 

d) medicamentos vasoativos 

5. Permitir a correta administração de fluídos usando sistemas de venoclise ou bombas 

infusoras 
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6. Administrar derivados sanguíneos naturais e/ou sitéticos bem como tipificar e fazer 

"cross-match" de sangue entre dador e recetor 

7. Realizar analgesia, anestesia e sedação administrando através de, mas não limitada a: 

a) opióides agonistas puros 

b) anti-inflamatórios não esteroides 

c) alfa-2 agonistas 

d) anestésicos injetáveis e inalatórios 

e) antagonistas opióides e de alfa-2 agonistas 

f) medicação sedativa 

8. Providenciar monitorização intraoperatória que inclua, mas não se limite a: 

a) temperatura corporal 

b) electrocardiografia 

c) pressão sanguínea 

d) capnografia 

e) pulso-oximetria 

9. Manter um registo anestésico para todos os doentes anestesiados que documente a 

duração da anestesia, parâmetros de monitorização e medicações administradas 

10. Descontaminar e administrar antídotos, quando indicados, no caso de exposição a 

tóxinas 

11. Realizar determinações laboratoriais (Parte I - 5). 

12. A instalação deve ter a possibilidade de recolha, preparar e preservar amostras para 

análise em laboratórios externos 

13. Realizar diagnóstico por imagem que inclua, mas não se limite a: 

a) radiografia 

b) ecografia (recomendado que a equipa consiga identificar, no mínimo, 

problemas que possam pôr em risco a vida do doente como acumulação de 

líquido na cavidade torácica, pericárdica ou abdominal) (VECCS, 2012). 

 

2.3 ORGANIZAÇÃO DO HOSPITAL 

O Hospital de Urgências e Cuidados Intensivos deve ter uma localização central em relação 

aos hospitais ou área a que se destinam, com fácil acesso pelas estradas principais. Deve estar 

facilmente localizável e a entrada para a receção bem sinalizada (Kaplan, 1992). 
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Na entrada deve existir uma rampa inclinada que 

permita o transporte de animais de grande porte, não 

ambulatórios, por meio de maca até à receção 

(Kaplan, 1992). 

A receção deve ter um espaço reservado ao 

esclarecimento do proprietário, onde podem ser 

explicadas, não só as regras de triagem (tratamento 

em função da gravidade do problema), mas também 

alguns procedimentos de primeiros socorros para 

pequenas situações de emergência. Este tipo de 

organização ajuda a minimizar a ansiedade do 

proprietário enquanto espera para ser atendido, permitindo o esclarecimento e a formação do 

proprietário (Kaplan, 1992). 

 Os consultórios devem estar localizados entre a receção e a sala de tratamentos/ UCI 

(Kaplan, 1992). 

Uma área dentro da UCI deve ser reservada para atendimento e tratamento de situações de 

risco de vida tais como a paragem cardiorrespiratória (Macintire et al, 2005). 

O acesso direto da receção a esta área é muito importante (Kaplan, 1992). 

Todas as áreas do hospital devem estar dispostas em função da UCI (Kaplan, 1992) (Figura I). 

A sala de Rx, laboratório e exames complementares de diagnóstico como ecografia e 

endoscopia devem estar perto da UCI, bem como a sala de cirurgia, por forma a minimizar o 

tempo de transporte de doentes pós-cirúrgicos para a UCI (Kaplan, 1992). 

A sala de cirurgia deve estar sempre organizada e preparada por forma a permitir a realização 

de cirurgias de urgência em qualquer momento (Devey, 2000). 

A área de isolamento deve estar próxima, mas completamente separada da UCI e das outras 

áreas do hospital, podendo ser vigiada, por exemplo, com acesso a imagem vídeo para 

observação dos doentes à distância (Kaplan, 1992). 

 

2.4 ORGANIZAÇÃO DA UCI 

A UCI deve ser um local de elevada visibilidade, ter uma boa acessibilidade a partir das 

restantes áreas em relação às quais deve ter uma posição central (Dooley, 1998). 

Figura I - Planta do hospital. (adaptado 

de Murtaugh RJ & Kaplan PM, 1992) 
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Uma área central dentro da UCI (sala de 

tratamentos, sala de preparação pré-

cirúrgica, etc.) deve ser reservada para 

atendimento e tratamento de situações de 

risco de vida tais como paragem 

cardiorrespiratória. Este espaço, "ready 

area" (Figura II), é essencial para a 

realização de procedimentos eficazes de 

reanimação uma vez que todos os 

segundos contam em doentes em risco de 

vida (Devey, 2000). 

Nesta área deve existir acesso a oxigénio, sistemas de fluídos preparados para administração 

imediata e um carrinho de urgência ("crash cart"), contendo todo o material necessário para 

lidar com uma situação que implique risco de vida (Anexo I). Este espaço deve ter uma boa 

iluminação semelhante à de uma sala de cirurgia, uma vez que os doentes de risco precisam 

muitas vezes de procedimentos de urgência que requerem uma boa iluminação (ex.: realização 

de "cut down" de urgência, traqueostomia de urgência, etc.) (Devey, 2012). 

A disposição da UCI deve permitir o contacto visual com todos os doentes a partir de uma 

área central de trabalho. Se tal não for possível, pode recorrer-se ao uso de espelhos para 

atingir este objetivo. Deve estar equipada com múltiplas saídas de oxigénio fixas ou portáteis 

para acesso fácil quando se está a tratar mais do que um doente, boa iluminação e múltiplas 

tomadas elétricas. Podem ser usados vários suportes de soro fixos ao teto e deve existir um 

gerador elétrico no caso de falha de energia (Kaplan, 1992). É recomendada a existência de 

um carrinho de urgências de menores dimensões que deve estar perto das jaulas de 

internamento (Anexo I) (Taylor & Mathews, 2006). 

 

3. A EQUIPA 

A equipa deve ser constituída pelo número mínimo de pessoas para garantir o tratamento do 

doente e permitir: 

 Tratamento de vários doentes em simultâneo; 

 Realização de um grande número de procedimentos de urgência que incluem, mas não 

estão limitados a, reanimação cardiopulmonar e cirurgia de urgência. Estes requerem 

Figura II - "Ready area". (foto gentilmente cedida 

por HVC) 
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no mínimo duas pessoas, um médico veterinário e um enfermeiro veterinário ou 

auxiliar; 

 A possibilidade de chamar pessoal adicional; 

 Possibilidade de internamento e tratamento hospitalar; 

 Realização de consulta com especialistas veterinários (VECCS, 2012). 

O sucesso da UCI é em grande parte dependente da equipa que a compõe, as suas relações 

interpessoais e a vontade de trabalhar para atingir um objetivo comum de cuidados 

veterinários coordenados (Kaplan, 1992). 

Podemos ter um hospital veterinário com as melhores instalações e os melhores 

equipamentos, mas se não se tem a equipa certa, então não se tem uma UCI (King & Carter, 

2002). A seleção de pessoal para uma UCI deve ser baseada na experiência do indivíduo, na 

capacidade para trabalhar sob stresse e a capacidade do indivíduo para manter uma boa 

comunicação e transmissão de conhecimentos entre os restantes membros da equipa sob 

condições de stresse (Kaplan, 1992). 

Toda a equipa deve saber usar o(s) equipamento(s) de reanimação, realizar procedimentos de 

urgência e a capacidade de reconhecer situações de risco de vida (Devey, 2000). 

Isto inclui o conhecimento da forma correta de usar e administrar oxigénio, anestésicos, tubos 

endotraqueais e aparelhos de monitorização. A equipa deve também conhecer as limitações do 

uso de determinados fármacos, o uso correto de fluidoterapia, vantagens e limitações de 

soluções cristalóides e uso de colóides sintéticos e naturais (Wingfield, 2002). 

Toda a equipa deve estar familiarizada com o equipamento de urgência e as suas limitações, 

interpretação de resultados e resolução de problemas (Wingfield, 2002). 

 

3.1 RECECIONISTA 

O papel da rececionista é multifactorial. Ele ou ela deve saber reconhecer e priorizar 

urgências (triagem) e ter uma boa capacidade de comunicação com o proprietário. Os 

proprietários de animais críticos são extremamente ansiosos. É função da rececionista acalmar 

e manter os proprietários atualizados sobre o estado clinico do animal. A rececionista faz a 

ponte entre o veterinário e o dono enquanto o médico veterinário não tiver disponibilidade 

para o atender (Kaplan, 1992). 

Deve saber comunicar por via telefónica com veterinários de referência e proprietários e ser 

capaz de transmitir claramente informação sobre o doente e sobre os seus dados clínicos. 
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Deve igualmente (ou outro elemento administrativo) ser responsável pela discussão com o 

proprietário de pormenores administrativos e financeiros, deixando o veterinário disponível 

para tratar do doente (Kaplan, 1992). 

As surpresas "financeiras" são um problema contínuo na medicina de urgência/cuidados 

intensivos uma vez que estes doentes requerem cuidados continuados, uma contínua 

monitorização e a utilização de diversos meios de diagnóstico e terapêuticos o que leva a que 

os custos associados a este tipo de serviços sejam muito maiores que na medicina geral. A 

estimativa inicial deve ser continuamente reavaliada e atualizada e o proprietário deve ser 

continuamente informado acerca de eventuais alterações (Kaplan, 1992).
 

 

3.2 EQUIPA DE ENFERMAGEM 

Um dos membros mais importantes da equipa da UCI são os enfermeiros (Kaplan, 1992). 

Os enfermeiros de UCI são normalmente as primeiras pessoas a reconhecerem alterações 

súbitas na condição do doente e estão sempre atualizados quanto ao estado clinico do animal, 

pelo que os veterinários de urgência devem saber ouvir e aceitar as recomendações e 

chamadas de alerta dos enfermeiros veterinários (Kaplan, 1992).
 

Dois enfermeiros veterinários ou dois auxiliares veterinários são essenciais para ajudar o 

médico veterinário de urgências na receção de urgências e na realização de procedimentos de 

diagnóstico e tratamento, enquanto que uma terceira pessoa fica responsável pelos cuidados a 

outros doentes (Kaplan, 1992). 

A enfermagem de urgências e cuidados intensivos é uma profissão muito exigente e 

stressante, pelo que deve haver atenção do diretor clinico em compensar estes membros 

importantes da equipa. Deve, igualmente, ser facultada formação continua para melhorar os 

serviços e a satisfação da equipa de enfermagem (Wingfield, 2002). 

A equipa de enfermagem deve: 

 Garantir que os animais estão corretamente identificados e alojados isoladamente, 

excepto por indicações contrárias do proprietário que sejam aprovadas pela equipa 

médica; 

 Demonstrar carinho e respeito pelos animais, não praticar atos de abuso ou 

negligência para com os animais;  

 Ser treinada para manter a temperatura corporal adequada de todos os doentes, 

garantir conforto e limpeza, garantir que é fornecida água e comida aos animais 
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internados sempre que necessário, ser treinada na contenção e maneio dos doentes, 

banhos terapêuticos e imersões;  

 Garantir que as administrações de medicamentos são realizadas segundo as ordens 

médico-veterinárias e corretamente anotadas na ficha clinica; 

 Saber utilizar corretamente oxigénio, anestésicos, tubos endotraqueais, equipamentos 

de monitorização e reanimação, realizar um eletrocardiograma, ajudar na reanimação 

cardiovascular; 

 Saber usar o melhor método para lidar com animais em estado de choque ou colapso 

cardiovascular ou respiratório;  

 Ser treinada para uma correta escolha, monitorização e administração de 

fluidoterapia; 

 Ser treinada nos princípios de contágio associada aos tratamentos dos doentes, na 

recolha e tratamento de resíduos hospitalares, na desinfeção das diferentes áreas da 

UCI; 

 Registar na ficha clínica todas as notas da equipa de enfermagem (Wingfield, 202). 

 

Todo o cuidado de enfermagem deve ser supervisionado por um médico veterinário 

(Wingfield, 2002).
 

 

3.3 MÉDICOS VETERINÁRIOS 

São necessários pelo menos dois médicos veterinários com turnos alternados para o 

funcionamento de um serviço de urgência e cuidados intensivos a nível hospitalar (Wingfield, 

2002). 

Algumas das responsabilidades do médico veterinário de urgência incluem: 

 Tratamento dos doentes; 

 Coordenação do serviço UCI; 

 Aconselhamento ao proprietário; 

 Tomar decisões críticas relacionadas com as necessidades do doente e alterações no 

tratamento do doente; 

 Saber delegar responsabilidade e tarefas aos colegas, se necessário (Kaplan, 1992). 

É recomendado que exista uma relação de trabalho entre o Hospital de Urgências e Cuidados 

Intensivos e um Diplomado pelo American College of Veterinary Emergency and Critical 
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Care (DACVECC) e/ou um especialista veterinário com especial interesse ou experiência na 

área das urgências e cuidados intensivos (VECCS, 2012).
 

 

4. REGISTOS MÉDICOS 

Os registos médicos representam uma importante ligação ao doente. Contêm uma perspetiva 

histórica de cada doente e uma abordagem cronológica ao tratamento e cuidados perpetrados 

ao doente (Murtaugh, 1992). Podem ser usados como base para a planificação dos cuidados a 

realizar ao doente, promovem a comunicação entre membros do hospital e o veterinário de 

referência. Providenciam informação clínica documentada sobre a doença ou condição do 

doente, os cuidados e tratamento hospitalar realizados, permitindo, igualmente, uma análise 

retrospectiva do caso clínico, uma base de estudo e de avaliação dos cuidados médicos 

praticados ao doente, servindo como documento legal (Wingfield, 2002). 

O formato e o estilo usado nos registos médicos pode variar por várias razões incluindo as 

necessidades dos veterinários, a dimensão da clínica e o volume de casuística (Wingfield, 

2002). 

O registo médico deve incluir pelo menos:  

1. Informação do proprietário 

a) nome 

b) morada 

c) telefone(s) 

2. Clínica ou médico veterinário de referência 

3. Identificação do doente 

a) nome 

b) espécie 

c) raça 

d) idade 

e) sexo (esterilizado ou não) 

f) cor 

4. Estado vacinal 

5. História 

6. Peso 
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7. Sinais vitais 

a) temperatura 

b) frequência cardíaca 

c) frequência respiratória e tipo 

d) cor membranas mucosas 

e) estado mental 

f) nível de dor 

8. Exame físico 

9. Exames clinico-patológicos efetuados e resultados 

10. Exames de diagnóstico por imagem e interpretação 

11. Diagnósticos diferenciais 

12. Procedimentos realizados (incluindo relatórios de anestesia e cirurgia) 

13. Fármacos administrados 

a) nome 

b) dose 

c) via de administração 

14. Evolução 

15. Tratamentos adicionais e cuidados de enfermagem 

16. Comunicação com o proprietário e/ou veterinário de 

referência 

17. Indicações de alta incluindo recomendações de 

"follow-up" 

18. Todos os registos na ficha médica devem ter a 

identificação da pessoa que administrou medicação 

e/ou realizou determinado procedimento, incluindo a 

hora e data do registo médico (VECCS, 2012). 

 

5. EQUIPAMENTO, LABORATÓRIO E MEIOS DE 

DIAGNÓSTICO 

Uma unidade de cuidados intensivos deve providenciar 

procedimentos diagnósticos de urgência bem como oferecer intervenções terapêuticas 

(cirúrgicas ou médicas) a qualquer momento. Deve igualmente ter disponível um grande 

Figura III - Carro de Urgência. 

(foto gentilmente cedida por HVC) 
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"stock" de fármacos de urgência e ter capacidades de realização de análises laboratoriais de 

urgência essenciais ao tratamento do doente crítico (Wingfield, 2002). O equipamento de um 

hospital veterinário de urgência inclui também um carro de urgências (Figura III) bem 

equipado, acessível e móvel (Anexo I) (Devey, 2000). 

A "Veterinary Emergency and Critical Care Society" (VECCS) criou uma lista standardizada 

que especifica o equipamento mínimo e os produtos de saúde recomendados para tratamento 

de doentes num hospital veterinário de urgências e cuidados intensivos (VECCS, 2012). 

Estas recomendações têm como objetivo elevar os padrões de tratamento e aumentar a 

consciência profissional e pública acerca do nível de cuidado que é esperado de um hospital 

que se defina como uma instituição para o tratamento de doentes urgentes ou críticos 

(Wingfield, 2002). 

 Anestesia 

 Capacidade de aquecimento  

 Registos 

 Sangue e derivados 

 Tipificação de sangue canino e felino 

 Plasma congelado (canino e felino) 

 Concentrado de glóbulos vermelhos (canino, felino tipo A e B) 

 Dador de sangue (no local ou banco de sangue local) 

 Substituto de glóbulos vermelhos 

 Fluidoterapia 

 Cristalóides 

 Colóides sintéticos 

 Bombas infusoras 

 Bombas microperfusoras 

 Buretas calibradas 

 Cateteres intravenosos 

 Nutrição 

 Tubos para alimentação nasoesofágica ou nasogástrica 

 Farmácia 

 Carvão ativado 

 Analgesia 

 opióides agonistas injetáveis 
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 anti-inflamatórios injetáveis 

 alfa-2 agonistas 

 anestésicos locais 

 antagonistas recetores NMDA 

 agentes analgésicos orais 

 Antibióticos 

 injetáveis 

 orais 

 Anti-histamínicos (injetáveis) 

 Anticonvulsivos 

 injetáveis 

 orais 

 Corticosteróides 

 injetáveis 

 orais 

 Dextrose (injetável) 

 Fármacos de reanimação 

 adrenalina 

 vasopressina 

 atropina 

 glicopirrolato 

 Eletrólitos 

 gluconato de cálcio 

 cloreto de potássio 

 Insulina regular 

 Sedativos 

 injetável 

 oral 

 Fármacos vasoativos/antiarrítmicos 

 dopamina 

 dobutamina 

 lidocaína 
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 propanolol 

 Suporte respiratório 

 oxigenoterapia (nasal, jaula) 

 ventilação 

 sistema ambu/máquina anestesia 

 ventilador 

 Monitorização 

 pressão sanguínea indireta 

 temperatura corporal 

 capnometria / capnografia 

 electrocardiografia 

 pulso-oximetria 

 tonometria 

 algália e sistema fechado de colheita de urina 

 Diagnóstico 

 radiografia 

 ecografia 

 Laboratório local 

 micro-hematócrito 

 proteínas totais por refratometria 

 hemograma e contagem manual de células 

 glucose 

 lactato  

 bioquímica seca 

 gases sanguíneos 

 coagulação (PT e APTT) 

 FIV/FELV 

 citologia 

 urianálise 

 flutuação fecal
 
(VECCS, 2012) 
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Parte II - MONITORIZAÇÃO 

A avaliação diária do doente crítico começa com um exame físico completo baseado na 

história do animal. As UCI's estão cada vez mais bem equipadas tecnologicamente e é 

importante que os dados laboratoriais e os parâmetros de monitorização não releguem para 

segundo plano a importância do exame físico. Um cuidado de excelência é conseguido 

quando a informação adquirida através do exame físico e da observação clinica é conjugada 

com a obtida através de meios complementares de diagnóstico. A combinação de informação 

objetiva e subjetiva deve ser usada para estabelecer o diagnóstico diário e o plano terapêutico 

e de monitorização para o doente critico (Barton, 2009). 

O tipo e frequência de monitorização devem ser baseados na doença subjacente, o estado 

fisiológico do doente e o grau de suspeita clinica. O plano de monitorização ideal permite 

uma deteção precoce de alterações metabólicas e fisiológicas e minimiza o risco de 

iatrogenese, despesas desnecessárias para o proprietário e o uso inapropriado de recursos da 

UCI (Jandrey, 2009). 

A seleção dos aparelhos de monitorização deve basear-se na fiabilidade, custo, facilidade de 

uso e no valor da informação obtida. Particularmente quando se opta por monitorizações 

invasivas, devem ser avaliados a relação custo - benefício para o doente (Barton, 2009). 

Os clinicos devem estar familiarizados com os aparelhos (modo de funcionamento, fiabilidade 

da mensuração, valores normais de referência, indicações, contraindicações, complicações 

associadas e como resolver problemas quando eles aparecem) por forma a maximizar a sua 

utilidade (Barton, 2009; Rocchi, 2009). 

Apesar da monitorização ser um componente vital da UCI, é importante relembrar que não é a 

monitorização apenas que se torna benéfica ou protetora mas a interpretação clinica dos dados 

e as decisões tomadas a partir das alterações observadas nos parâmetros monitorizados. A 

monitorização de uma variável só tem valor quando associada a uma intervenção ou alteração 

na terapia por forma a influenciar a evolução (Barton, 2009). 

A avaliação diária deve monitorizar não só as alterações relacionadas com a doença inicial 

bem como o aparecimento de novos problemas, porque uma das causas mais importantes de 

morbilidade, mortalidade na UCI é a deterioração fisiológica progressiva de sistemas ou 

orgãos não relacionada com a doença primária (Barton, 2009). 

O uso de uma "checklist" tem sido proposto como meio de aumentar a eficácia e eficiência no 

tratamento do doente crítico. A Regra dos 20 (Quadro I) é uma lista dos parâmetros a 
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controlar diariamente no doente em cuidados intensivos. A ordem de prioridade de 

monitorização difere consoante o processo patológico subjacente (Barton, 2009; Kirby, 2000).
 

Quadro I - Regra dos 20 segundo Kirby. (adaptado de Silverstein & Hopper, 2009) 

Regra dos 20 segundo Kirby 

 equilíbrio hídrico 

 pressão oncótica 

 glucose 

 equilíbrio ácido-base e eletrolítico 

 oxigenação e ventilação 

 estado mental 

 perfusão e pressão sanguínea 

 frequência cardíaca, ritmo e contractilidade 

 níveis de albumina 

 coagulação 

 glóbulos vermelhos e concentração de hemoglobina 

 função renal 

 estado imunológico, dosagem e seleção de antibiótico, contagem leucócitos 

 motilidade gastrointestinal e integridade das mucosas 

 dosagem de medicação e metabolismo 

 nutrição 

 controlo da dor 

 cuidados de enfermagem e mobilidade 

 tratamento de feridas e pensos 

 "tender loving care" 

 

Regra dos 20 segundo Kirby 

1. Equilíbrio hídrico 

Uma das principais causas de descompensação e morte num doente é a incorreta 

reposição e manutenção do volume intravascular e intersticial (Kirby, 2000). 

O equilíbrio hídrico pode ser extremamente difícil de avaliar no doente crítico. Requer 

avaliação do compartimento intravascular e intersticial, baseado em evidências do 

exame físico. Estas evidências devem ser combinadas com o conhecimento do volume 

total de entrada e saída de fluídos e com a fisiopatologia do processo de doença 

subjacente (Barton, 2009). 

O volume vascular pode ser avaliado através da cor das membranas mucosas, tempo 

de repleção capilar, frequência cardíaca, qualidade do pulso, temperatura das 

extremidades, pressão venosa central e pressão arterial sanguínea (Barton, 2009).  
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O volume intersticial é melhor avaliado pelo grau de hidratação das mucosas, 

elasticidade cutânea, micro-hematócrito e proteínas totais e avaliações seriadas do 

peso corporal (Barton, 2009). 

Muitos doentes críticos apresentam alterações na permeabilidade vascular ou níveis 

baixos de albumina o que vai alterar a distribuição do volume entre os espaços 

intravascular e intersticial, favorecendo o movimento de fluídos do espaço vascular 

para o intersticial. Nestes doentes um volume intersticial normal ou mesmo aumentado 

não reflete um volume vascular normal (Barton, 2009). 

 

2. Pressão oncótica 

A pressão oncótica (PO) é a pressão exercida por colóides em solução. Segundo 

Starling, o fluxo de fluídos a nível capilar é controlado por um equilíbrio entre o 

gradiente de pressão hidrostática e osmótico entre os capilares e o espaço intersticial. 

Se a PO nos capilares for menor que a PO a nível intersticial, o fluido move-se para 

fora dos vasos e dá-se a formação de edema (Wadell, 2009). 

Apesar da medição dos proteínas totais dar uma indicação de hipoproteinemia, e como 

tal uma baixa PO, a refratometria não consegue prever a PO. A única forma de prever 

a PO, particularmente em animais criticamente doentes e naqueles que estão a receber 

colóides, é a medição direta através de um osmómetro colóide 

(Hayes et al, 2011; Wadell, 2009), no entanto, esta 

mensuração não é normalmente realizada porque implica um 

trabalho laboratorial extensivo (Barton, 2009). 

 A PO normal é aproximadamente 20 mm Hg. Doentes com 

valores de PO abaixo de 15 mm Hg estão em risco de 

desenvolver edemas periféricos (Barton, 2009). 

  

3. Glicemia 

A hipoglicemia pode ocorrer rapidamente e de uma forma 

inesperada nos doentes críticos, por isso os níveis séricos de 

glucose devem ser monitorizados rotineiramente (Figura IV). 

A frequência de medição depende da severidade da doença e da natureza da doença 

subjacente (Barton, 2009). Por forma a conseguir um melhor controlo da glicemia, 

foram desenvolvidos sistemas de monitorização contínua de glucose (SMCG)  para a 

Figura IV - Glucómetro. 

(foto gentilmente cedida por 

HVC) 
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medicina humana, mais tarde avaliados para uso na medicina veterinária. Os SMCG 

medem a glucose no fluído intersticial subcutâneo com uma frequência na ordem dos 

segundos permitindo obter perfis de glucose mais detalhados (Dictiker-Moretti et al, 

2001). Nos doentes críticos a glicemia deve ser monitorizada pelo menos a cada doze 

horas. O desenvolvimento de hipoglicemia num animal adulto severamente doente 

deve ser considerado como uma manifestação de septicemia (Barton, 2009). Nos 

doentes hipoglicémicos a glucose deve ser suplementada na solução eletrolítica 

equilibrada (Kirby, 2000)
 
ou ser administrada através de suporte nutricional. Estudos 

de medicina humana em doentes críticos demonstraram que a hiperglicemia está 

associada a aumento da morbilidade e mortalidade. Estes estudos ainda não foram 

realizados em doentes veterinários e o objetivo deve ser manter a glicemia entre 80 a 

140 mg/dl no cão (Barton, 2009) e 100-200 mg/dl no gato (Kirby, 2000). 

 

4. Equilíbrio ácido base e eletrolítico (cálcio, sódio, cloro, potássio e magnésio) 

Os eletrólitos séricos devem ser medidos em animais que apresentem vómito e 

diarreia, alteração do estado mental, fraqueza, alterações da ventilação, doença renal, 

obstrução uretral, rutura de bexiga e desidratação. A medição de eletrólitos séricos 

permite guiar a fluidoterapia e o plano diagnóstico (Macintire et al, 2005). 

A frequência de monitorização vai depender da gravidade da doença, da natureza da 

doença primária e da capacidade financeira do proprietário mas pode ser necessária a 

monitorização tão frequente como de hora a hora ou a cada duas horas em doentes 

severamente doentes. A depleção de magnésio é comum nos doentes críticos e deve 

também ser monitorizada (Barton, 2009).
 

Quadro II - Valores normais para gases sanguíneos arteriais no cão e gato. (adaptado de Silverstein DC 

& Hopper K, 2009) 

 Cão Gato 

Parâmetro Valor Valor 

pH 7.39 ± 0.03 7.39 ± 0.08 

PaCO2 (mm Hg) 37 ± 3 31 ± 6 

PaO2 (mm Hg) 102 ± 7 107 ± 12 

HCO3- (mEq/L) 21 ± 2 18 ± 4 

Excesso de Bases (mEq/L) -2 ± 2 -2 ± 2 
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A avaliação do equilíbrio ácido-base é feita hoje em dia 

de uma forma rotineira devido à existência de 

máquinas portáteis e pouco dispendiosas que 

monitorizam os gases sanguíneos (Hopper & Epstein, 

2012). As amostras venosas são úteis na avaliação do 

estado ácido-base metabólico (Barton, 2009).
 
São uma 

alternativa razoável aos gases arteriais quando se quer 

avaliar o estado ácido-base do doente e quando o 

animal tem um estado circulatório normal. Se existe 

preocupação quanto à capacidade de oxigenação do 

doente devem ser realizados gases arteriais. A PvCO2 é 

aproximadamente 3 a 6 mm Hg mais alta que a PaCO2. É um reflexo da PCO2 tissular 

(Davis, 2002). A PO2 venosa é um reflexo da PO2 tissular e não tem correlação com a 

PaO2. Os valores normais estão entre 40-50 mm Hg. Valores abaixo de 30 mm Hg 

sugerem uma inadequada oxigenação tissular que deve ser investigada (Davis, 2002; 

Sorrel-Raschi, 2009). 

Os valores de bicarbonato e excesso de bases são úteis na avaliação do estado 

metabólico e a pressão parcial de CO2 é usada na avaliação da capacidade de 

ventilação do doente. Na interpretação do equilíbrio ácido-base podemos utilizar a 

medição dos níveis séricos de lactato (Figura V) e a concentração de eletrólitos 

(Barton, 2009). 

O principal valor diagnóstico da mensuração dos níveis de lactato é a deteção de 

hipoperfusão tissular sistémica ou local, e a monitorização da resposta ao tratamento 

(Hopper & Epstein, 2012; Redavid et al, 2012).
 
Em condições anaeróbicas, quando as 

vias oxidativas estão saturadas, o piruvato é convertido em lactato (Conti-Patara, 

2012; Macintire et al, 2005). A acidose láctica está frequentemente associada a 

oxigenação tissular inadequada sendo que o sistema musculosquelético e o 

gastrointestinal são as maiores fontes de produção de lactato. O lactato sérico está 

normalmente abaixo dos 1.0 mmol/L. Considera-se aumentado quando os valores são 

>2.5 mmol/L. A magnitude da elevação correlaciona-se com a severidade da doença 

subjacente. Uma vez que a gravidade da doença está associada a mau prognóstico, 

concentrações elevadas de lactato estão normalmente associadas a mau prognóstico. 

No entanto, níveis elevados de lactato não permitem estabelecer um prognóstico, só a 

Figura V - Lactatómetro. 

(foto gentilmente cedida por 

HVC) 
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doença. Se a doença é severa mas facilmente tratável, o prognóstico é bom. Níveis 

elevados de lactato informam-nos sim da severidade com que a doença deve ser 

tratada (Macintire et al, 2005). Se os níveis de lactato forem diminuindo à medida que 

a terapia é efetuada, tanto melhor será o prognóstico (Hopper & Epstein, 2012; 

Macintire et al, 2005). Se por outro lado estes forem aumentando, assim o prognóstico 

torna-se mais reservado (Macintire et al, 2005).
 
A avaliação do equilíbrio ácido base 

deve ser feita diariamente e por vezes pode ser necessário realizá-la a cada 4 a 6 horas 

(Barton, 2009). 

 

5. Oxigenação e ventilação 

Muitos doentes críticos apresentam compromisso 

da função pulmonar. A avaliação da frequência 

respiratória e o esforço é muito importante e 

pequenas variações do normal podem ser 

indicativas de problemas. Muitos doentes que 

sofreram traumatismo apresentam contusões 

pulmonares. A pneumonia por aspiração é uma 

sequela frequente a nível pós-cirúrgico ou em 

doentes recumbentes, a insuficiência pulmonar é 

uma complicação comum de sepsis e de doenças 

associadas a inflamação sistémica. A frequência 

respiratória, padrão de respiração e sons 

pulmonares devem ser monitorizados várias vezes 

por dia. Qualquer alteração ao normal (cães: 12-40 rpm; gatos: 20-40 rpm), por muito 

ligeira pode ser indicativa de problemas e deve ser registada (Mathews, 2006). Em 

doentes de alto risco ou naqueles cujos sinais respiratórios se estão a agravar, deve 

realizar-se uma avaliação mais objetiva da oxigenação arterial através da mensuração 

da pressão parcial de oxigénio no sangue arterial ou a saturação de hemoglobina 

através da pulso-oximetria (Boag, 2010) (Figura VI). A pressão parcial de oxigénio no 

sangue venoso não pode ser usada como parâmetro para avaliação da capacidade de 

oxigenação pulmonar (Boag, 2010).
 

Figura VI - Pulso-oximetria. (foto 

gentilmente cedida por HVC) 
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Os gases sanguíneos arteriais dão-nos uma mais sensível e fiável avaliação da 

capacidade de oxigenação pulmonar (Sorrel-Raschi, 2009) e permitem identificar 

presença de hipoxemia, hipercarbia e hiperventilação importantes para deteção 

precoce de formação de edema pulmonar ou síndrome de stresse respiratório agudo 

(Kirby, 2000). São realizados pela colheita de sangue arterial por punção arterial 

direta, o que limita a colheita a 2 a 3 vezes por dia. Pode usar-se qualquer artéria mas 

as mais frequentemente usadas são a metatársica dorsal no cão e artéria femoral no 

gato e em cães com <7 Kg (Barton, 2009). Se o animal tiver um cateter arterial 

colocado, a colheita de amostra para gases sanguíneos pode ser feita de uma forma 

mais frequente (Pypendop, 2009; Sorrel-Raschi, 2009) devendo a amostra ser 

analisada imediatamente (Boag, 2010).
 

A PaO2 é a pressão parcial de oxigénio dissolvido no sangue arterial e é quantificado 

em mm Hg. Num animal saudável, a PaO2 deve ser aproximadamente 5 x FiO2 

(Fração Inspirada de Oxigénio = 21%) (Boag, 2010). Não reflete a quantidade de 

oxigénio no sangue mas apenas a pressão exercida pelo oxigénio dissolvido. Os 

valores de referência são 80-110 mm Hg assumindo que o doente está a respirar ar 

ambiente ao nível do mar. Uma PaO2 menor que 80 mm Hg é considerada hipoxemia. 

Uma PaO2 abaixo de 60 mm Hg é o valor mínimo a que a terapia deve ser iniciada 

(Davis, 2002). 

A pulso-oximetria permite uma avaliação não dolorosa e não invasiva da oxigenação 

arterial que pode ser obtida frequentemente ou de uma forma contínua no doente 

instável (Monnet, 2002; Raffe, 2002). 

Qualquer doente em risco de desenvolver hipoxemia ou que requeira monitorização da 

circulação beneficia de monitorização por pulso-oxímetro. O seu valor reside na 

deteção precoce de alterações no fluxo sanguíneo a nível da microcirculação e 

hipoxemia relacionada com alterações na circulação a nível capilar, ou seja, está 

indicada para monitorização contínua de saturação de hemoglobina arterial e de 

episódios de hipoxemia (Monnet, 2002; Raffe, 2002). 

A PaCO2 pode ser mensurada como indicador da ventilação e função pulmonar 

(Macmillan et al, 2009). A frequência de medição dos níveis de dióxido de carbono 

depende da severidade e natureza do processo patológico em si (Barton, 2009). 

A PaCO2 é a pressão parcial de CO2 dissolvido no plasma no sangue arterial e é 

mensurado em mm Hg. A PaCO2 é considerada um bom indicador dos níveis 
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alveolares de dióxido de carbono mesmo num doente com doença severa do 

parênquima pulmonar. O CO2 arterial só varia com problemas associados à 

ventilação, ou seja, alterações na entrega de gás aos alvéolos. Assim, a PaCO2 

determina se o doente está a hipo ou hiperventilar (Boag, 2010). Os valores de 

referência são 35-45 mm Hg no cão ao nível do mar. A PaCO2 menor que 35 mm Hg 

chama-se hipocapnia ou alcalose respiratória, é causada por hiperventilação. A uma 

PaCO2 acima de 45 mm Hg chama-se hipercapnia ou acidose respiratória e é causado 

por hipoventilação (Davis, 2002).
 

Nos casos de elevado risco de hipoventilação como em animais com doenças do 

sistema nervoso central ou neuromusculares, a monitorização de dióxido de carbono 

no final da expiração pode permitir uma mensuração contínua e não invasiva (Barton, 

2009).
 
A capnografia permite a avaliação contínua, não invasiva, da PaCO2. Apesar 

de poder ser usado em animais acordados, é mais fiável se usada em animais 

anestesiados/entubados (Pypendop, 2009).
 

 

6. Estado mental 

Problemas associados com o sistema nervoso central podem ser o primeiro sinal de 

doenças ainda não identificadas, podendo refletir doenças sistémicas bem como 

problemas associados a procedimentos anestésicos ou pós-cirúrgicos. As alterações do 

estado mental incluem letargia, agressão, coma, convulsões (que podem ser 

confundidas com delírio, cegueira ou hiperexcitabilidade) e podem ser causadas por 

anestesia, hipóxia, embolismo, hemorragia intracraniana, trombose, alterações no 

metabolismo cerebral, hipoglicemia, hipocalcemia, doença hepática ou reação 

medicamentosa (Mathews, 2006). 

A alteração brusca do estado mental pode ter como etiologia hipotensão, 

hiperamonemia, hipóxia, hipocarbia, hipercarbia, hipernatremia, hiponatremia, 

hiperglicemia, hipoglicemia, hiperosmolalidade, febre severa, desidratação severa, 

choque, sepsis, hipocalemia, hipercalemia, taquiarritmias, bradiarritmias e deficiência 

em tiamina (Kirby, 2000). 

A depressão do estado mental requer medidas de proteção das vias aéreas contra a 

aspiração de conteúdo gástrico ou esofágico e o animal deve ser monitorizado para 

deteção de reflexo vasovagal (Kirby, 2000). 

 



24 
 

7. Perfusão e pressão sanguínea 

A avaliação da perfusão num doente 

crítico deve começar com um exame 

meticuloso do sistema cardiovascular. O 

exame inicial deve incluir a frequência 

cardíaca, auscultação cardíaca, avaliação 

da cor das membranas mucosas, tempo 

de repleção capilar e qualidade do pulso 

(amplitude e duração) quer nos membros 

torácicos quer pélvicos, podendo ser 

complementada com uma avaliação do tempo enchimento jugular e venoso periférico, 

pulsação jugular, choque de ponta e temperatura retal e das extremidades (Barton, 

2009; Boag, 2009).
 
O exame físico completo e detalhado é, sem dúvida, o meio mais 

útil e menos dispendioso para a determinação do estado de perfusão global de um 

doente crítico veterinário. No entanto, é possível complementar a informação obtida 

pelo exame físico através de monitorização hemodinâmica. Os parâmetros mais 

frequentemente usados são a medição da pressão sanguínea arterial e a pressão venosa 

central (PVC). Sempre que se realiza monitorização hemodinâmica é importante que o 

clínico saiba compreender os aspetos técnicos relevantes do aparelho utilizado tais 

como a precisão e fontes de erros (Boag, 2009).  

A pressão arterial tem um pico imediatamente a seguir à sístole cardíaca caindo para 

um valor mínimo após a diástole. A diferença entra a pressão sanguínea diastólica e a 

sistólica é a pressão de pulso que determina a amplitude do pulso palpável. A pressão 

arterial média (PAM) é calculada da seguinte forma:  

PAM = Pressão diastólica + (pressão sistólica - pressão diastólica)/3 (Wadell & 

Brown, 2009) 

Os valores normais para a pressão arterial são: pressão sistólica 112-192 mm Hg e 

pressão diastólica 56-110 mm Hg no cão e pressão sistólica 120-170 mm Hg e 

diastólica 70-120 mm Hg no gato (Hammond & Walters, 1999; Waddell & Brown, 

2009).
 

A pressão sanguínea arterial pode ser medida de diversas formas. Os métodos não 

invasivos incluem o Doppler (Figuras VII e IX) e técnicas oscilométricas (Figura 

Figura VII - Medição da pressão 

sanguínea pelo método Doppler. (foto 

gentilmente cedida por HVC) 
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VIII). O método Doppler permite apenas a 

medição da pressão sistólica (para a maioria 

dos operadores) mas é mais fiável que as 

técnicas oscilométricas (Acierno et al, 2013; 

Boag, 2009)
 

especialmente em gatos, em 

doentes com hipotensão significativa ou em 

casos de arritmia (Boag, 2009). 

As técnicas oscilométricas utilizam um "cuff" 

que é gradualmente insuflado e desinsuflado 

por uma máquina. As diferenças de pressão no 

"cuff" devido ao pulso arterial são detectadas 

pela máquina que calcula a pressão sistólica, 

diastólica e média. A frequência cardíaca é, muitas 

vezes, também determinada pela máquina (Boag, 

2009). 

A colocação de um cateter arterial permite a medição direta da pressão sanguínea 

arterial quando conetado a um transdutor eletrónico de pressão que permite a 

monitorização contínua da pressão arterial. Este é o método mais preciso mas o mais 

invasivo podendo ser difícil a sua realização em doentes muito pequenos ou com 

hipoperfusão grave (Boag, 2009). 

A PVC é um reflexo de volume sanguíneo 

intravascular, função cardíaca, competência 

venosa e pressão intratorácica (Monnet, 2002). 

A PVC é mensurada através da colocação de 

um cateter no compartimento venoso central, 

normalmente a veia cava intratorácica através 

da veia jugular. Em gatos e cães pequenos 

pode avançar-se um longo cateter venoso 

através da veia safena ou femoral medial até à 

veia cava caudal. A medição da PVC pode ser 

feita de forma intermitente ou continua (Boag, 2009). 

O cateter venoso está conetado através de uma válvula de três vias a uma coluna 

vertical com solução salina ou a um amplificador de sinal através de um transdutor de 

Figura IX - Monitorização pressão 

sanguínea pelo método Doppler. (foto 

gentilmente cedida por HVC) 

Figura VIII - Medição da pressão 

sanguínea pelo método 

oscilométrico. (Foto gentilmente 

cedida por HVC) 
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pressão. A mensuração é feita com a válvula ou o transdutor de pressão ao nível do 

átrio direito (zero) e avaliadas em cm de H2O. A conversão a mm Hg pode ser feita 

multiplicando por 1.36. A PVC é afetada pela posição do animal que deve ser 

consistente quando se comparam resultados. Os valores normais variam entre 0-5 cm 

de H20 (Hammond & Walters, 1999). 

A pressão sanguínea deve ser medida diariamente, pelo menos, nos doentes críticos. A 

monitorização contínua da pressão sanguínea está indicada em doentes 

hemodinamicante instáveis (Barton, 2009). 

Uma pressão arterial sanguínea baixa (sistólica<80 mm Hg, média < 60 mmHg) 

implica hipoperfusão severa e requere tratamento urgente, no entanto, a pressão 

arterial é um indicador pouco sensível de hipoperfusão ligeira a moderada porque os 

mecanismos homeostáticos do organismo tendem a manter a pressão sanguínea dentro 

de valores constantes alterando a frequência cardíaca, volume sistólico e a resistência 

vascular periférica (Boag, 2009). 

Os marcadores de metabolismo anaeróbico como déficit de bases, os níveis de lactato 

e de aumento da extração de oxigénio (saturação de oxigénio venoso) através de 

gasimetria sanguínea (Conti-Patara et al, 2012) são melhores indicadores de perfusão 

do que a pressão sanguínea ou os parâmetros físicos de perfusão (Kirby, 2000). 

A identificação e monitorização dos parâmetros que refletem a perfusão tissular são 

essenciais para a correção de situações de hipoperfusão tissular e de prevenção de 

disfunção orgânica (Conti-Patara et al, 2012). 

 

8. Frequência cardíaca, ritmo e contractilidade 

A frequência cardíaca e o ritmo devem ser monitorizados frequentemente por 

auscultação e/ou por eletrocardiograma (Barton, 2009). 

Animais severamente doentes podem requerer monitorização cardíaca contínua 

(Figura X) (Barton, 2009).
 
 

A taquicardia secundária a hipovolemia deve ser diferenciada de frequências cardíacas 

elevadas por outras causas de estimulação simpática tais como dor e ansiedade. As 

arritmias são comuns em animais criticamente doentes e devem ser tratadas apenas se 

estiverem a afetar negativamente a perfusão ou se são eletricamente instáveis. Uma 

baixa contractilidade pode resultar de cardiomiopatia ou pode ser adquirida. 
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Mediadores inflamatórios como fatores 

depressores do miocárdio causam 

diminuição da contractilidade. A 

ecocardiografia permite avaliação da 

contractilidade e pode ser usada para guiar a 

terapia inotrópica. A ecocardiografia está 

indicada em doentes nos quais se suspeite 

que tenham doenças cardíacas primárias ou em 

doentes com comprometimento hemodinâmico 

que não estão a responder a fluidoterapia 

(Barton, 2009). 

 

9. Albumina 

A hipoalbuminemia é comum em animais hospitalizados e está associada a aumento 

da morbilidade e mortalidade (Hayes et al, 2011). Pode ser consequência de 

diminuição da síntese, aumento do catabolismo, hemorragias, diminuição do retorno 

linfático (Hayes et al, 2011),aumento da permeabilidade vascular, perda glomerular ou 

intestinal, falência hepática, supressão da produção de albumina por citocinas na SIRS 

e suplementação ou manutenção de fluídos com glucose 5% sem aminoácidos (Kirby, 

2000). 

À medida que os valores séricos de albumina diminuem, o organismo compensa 

mobilizando albumina intersticial através do sistema linfático para os vasos 

sanguíneos. Assim, níveis séricos de albumina baixos são um reflexo dos valores 

totais de albumina corporal. À medida que se dá a reposição intravascular da 

albumina, esta é mobilizada novamente para o interstício. A albumina tem importantes 

funções fisiológicas tais como ligação e transporte de fármacos, hormonas e 

metabólitos, manutenção da pressão oncótica, manutenção relativa da distribuição de 

fluídos entre os diferentes compartimentos orgânicos e manutenção da permeabilidade 

microvascular (Hayes et al, 2011). A albumina sérica deve ser monitorizada a cada 24 

a 48h e as proteínas totais devem ser monitorizadas pelo menos uma vez por dia 

(Barton, 2009). Os níveis de albumina sérica devem ser mantidos acima dos 2 mg/dl 

nos animas criticamente doentes. Animais com valores abaixo das 2 mg/dl requerem 

Figura X - Monitorização cardíaca 

contínua. (foto gentilmente cedida por 

HVC) 
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suplementação com colóides sintéticos ou transfusão de sangue completo ou de 

plasma fresco congelado (Kirby, 2000). 

 

10. Coagulação 

Alterações da coagulação podem ser encontradas em doentes críticos como resultado 

da doença primária (intoxicação por antagonistas da vitamina K e doença hepática), 

doença concomitante (doença de Von Willebrand, administração prévia de 

corticosteróides) ou adquirida durante o processo crítico tal como coagulopatia por 

diluição ou coagulação intravascular disseminada (CID). A avaliação da coagulação 

deve ser feita em todos os doentes com hemorragia ativa, todos os doentes pré-

cirúrgicos e todos os doentes críticos em risco. Doentes que estão a receber terapia 

anticoagulante ou trombolítica devem também ser avaliados quanto ao estado de 

coagulação. Os testes escolhidos vão depender da história do doente, da doença 

primária e dos testes disponíveis (Barton, 2009). 

Um dos objetivos de se monitorizar os parâmetros de coagulação é a deteção precoce 

de CID por forma a prevenir hemorragias, oclusão microvascular por microtrombos e 

falência multiorgânica (Kirby, 2000). O tempo de coagulação ativada e a contagem de 

plaquetas devem ser avaliados diariamente para avaliar a progressão do doente para 

um estado de hipocoagulação característico de CID. Informação adicional pode ser 

obtida através de perfis de coagulação completos, incluindo tempo de coagulação 

ativado, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativado, fibrinogénio, 

produtos de degradação da fibrina e níveis de antitrombina III (Barton, 2009). 

 

11. Glóbulos vermelhos e concentração de hemoglobina 

O conteúdo em oxigénio do sangue arterial é dependente da quantidade de 

hemoglobina funcional e da quantidade de oxigénio dissolvido no sangue. A parte 

mais significativa do conteúdo arterial em oxigénio é o oxigénio ligado à 

hemoglobina. A concentração de hemoglobina deve ser monitorizada pelo menos 

diariamente e otimizada por forma a garantir uma melhor entrega de oxigénio aos 

tecidos (Barton, 2009). 

Quando a concentração de glóbulos vermelhos é muito baixa, o nível de hemoglobina 

é baixo e a entrega de oxigénio está comprometida. No entanto, se a concentração de 

glóbulos vermelhos é muito alta, a viscosidade sanguínea está aumentada, 
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comprometendo o fluxo sanguíneo e a entrega de oxigénio aos tecidos. O hematócrito 

deve ser mantido acima de 20%, idealmente entre 30-45% (Kirby, 2000). 

Devemos ter presente que a colheita frequente de sangue em gatos gravemente doentes 

ou em cães de pequeno porte pode causar anemias tão graves, ao 3º ou 4º dia de 

hospitalização, ao ponto de ser necessária a realização de transfusão. O uso de tubos 

de sangue e de cultura sanguínea usados para neonatos em medicina humana ajuda a 

minimizar este problema (Kirby, 2000). 

 

12. Função renal e débito urinário 

O "output" urinário deve ser monitorizado cuidadosamente em doentes críticos. Uma 

diminuição do "output" renal pode indicar diminuição da perfusão renal, secreção 

inapropriada de hormona antidiurética ou insuficiência renal aguda (Barton, 2009). 

Doentes que tiveram hipotensão durante a anestesia ou secundariamente ao processo 

de doença estão em risco de desenvolver insuficiência renal (Barton, 2009). Choque, 

desidratação severa, hipóxia e drogas nefrotóxicas, todos estes fatores contribuem para 

disfunção e insuficiência renal (Kirby, 2000).
 

O "output" urinário normal num doente hidratado é 1 a 2 ml/Kg/h. Nos animais 

oligúricos ou poliúricos, a medição da quantidade de fluido administrado e a que é 

eliminada facilita o tratamento com fluidoterapia (Barton, 2009). 

A mensuração das entradas e perdas de fluido implica a existência de um cateter 

urinário e um sistema fechado de colheita. Apesar da existência de algália aumentar os 

riscos de infeção, podemos minimizar os riscos associados à algaliação permanente 

cumprindo as regras de higiene e assépsia durante a colocação e manutenção do 

sistema de algaliação, a possibilidade de monitorização que a sua existência permite 

compensa muitas vezes os riscos nestes doentes (Segev et al, 2013; Smaric, 2009). 

Na ausência de um sistema de algaliação e coletor, a medição do débito pode ser feita 

pesando os resguardos ou cobertores onde o animal tenha urinado ou por coleção por 

micção normal durante os passeios (Mathews, 2006; Smaric, 2009). 

O débito urinário deve ser medido a cada 1- 4 horas (Mathews, 2006). 

Os valores de ureia e creatinina devem ser avaliados antes de se iniciar a fluidoterapia 

(Kirby, 2000)
 
e mensurados diariamente numa situação aguda (Barton, 2009). 

Deve igualmente realizar-se uma análise de urina completa previamente ao tratamento 

com fluídos e, posteriormente, de uma forma diária para avaliar a presença de 
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glicosúria, de cilindros (Barton, 2009), sinais de infeção, ou células tubulares renais 

(Kirby, 2000).
 

 

13. Estado imunológico, seleção e dosagem de antibiótico, contagem de glóbulos 

brancos 

A capacidade do organismo em combater uma infeção é avaliada pela contagem de 

leucócitos, avaliação da febre e dos níveis de globulinas. O imunocomprometimento 

pode ser resultado da patologia subjacente, infeções víricas ou da terapia em curso 

(Kirby, 2000). 

A infeção bacteriana severa é uma das causas de admissão de um doente na UCI. A 

terapia parentérica com antibióticos de largo espectro é normalmente iniciada com 

base no conhecimento dos patogéneos mais comuns e dos resultados da coloração de 

Gram. Devem realizar-se testes de sensibilidade a antibióticos e a terapia deve ser 

ajustada consoante os resultados destes testes (Barton, 2009). 

Os doentes críticos estão em risco de desenvolver infeções secundárias tais como 

pneumonia por aspiração, infeções resultantes de cateteres endovenosos e translocação 

bacteriana a partir do trato gastrointestinal (Barton, 2009). 

A contagem de leucócitos deve ser monitorizada para evidências de novas infeções ou 

infeções não responsivas ao tratamento. As culturas e testes de sensibilidade podem 

ter de ser repetidos se os doentes não estão a responder à terapia inicial ou se têm 

sinais de infeção secundária (Barton, 2009). 

Animais imunodeprimidos necessitam isolamento, assépsia rigorosa na realização de 

procedimentos e técnicas de diagnóstico e terapêuticas pouco invasivas (Kirby, 2000). 

Animais geriátricos requerem uma maior atenção por poderem apresentar doenças 

crónicas concomitantes que podem contribuir para imunossupressão e um maior 

tempo de hospitalização na UCI (Kirby, 2000). 

 

14. Motilidade gastrointestinal e integridade da mucosa 

As doenças graves são muitas vezes complicadas por atonia gástrica, íleo paralítico e 

ulceração gástrica. Qualquer doente que tenha sido submetido a anestesia, cirurgia 

(sobretudo gastrointestinal), que apresenta hipocalemia, que sofra de doença 

gastrointestinal, reticuloendotelial ou neuromuscular, ou que esteja sob efeito de 
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analgésicos narcóticos apresenta maior risco de desenvolver atonia gastrointestinal. 

Esta predispõe a translocação bacteriana e de endotoxinas, má digestão e absorção, 

ulceração gastrointestinal e vómito (Kirby, 2000). 

Deve realizar-se auscultação abdominal pelo menos três vezes por dia para verificar a 

existência de peristaltismo (Kirby, 2000). 

A motilidade pode ser aumentada com uma infusão constante de metoclopramida (1 a 

2 mg/Kg/dia) (deve excluir-se a existência de obstrução gastrointestinal antes de 

iniciar a infusão continua de metoclopramida). A colocação de tubo nasogástrico 

permite a aspiração de conteúdo gástrico acumulado e permite a nutrição entérica que 

é uma forma de prevenir a ulceração gastrointestinal (Barton, 2009). 

A terapia antiemética deve ser iniciada na presença de vómitos persistentes ou se 

estiver a provocar perdas significativas de fluídos e de electrólitos (Barton, 2009). 

Nunca esquecer que o doente recumbente está em risco de aspiração de conteúdo 

gastrointestinal (Barton, 2009). 

 

15. Dosagem de medicamentos e metabolismo 

As doses de medicação devem ser revistas diariamente. Animais com doença renal e 

hepática podem ter metabolismos alterados e as dosagens de medicação podem ter de 

ser ajustadas. É importante ter-se em conta as interações medicamentosas em animais 

que estão a receber vários tipos de medicação (Barton, 2009). 

A maioria das doses de fármacos para gatos foi extrapolada a partir de estudos 

realizados no cão. Os gatos têm uma maior área de superfície corporal por unidade de 

peso quando comparados com o cão e a extrapolação de doses entre estas duas 

espécies pode ser incorreta (Kirby, 2000). 

O fígado tem um papel importante no metabolismo de muitos medicamentos no gato. 

Drogas lipossolúveis (ex.: acetaminofeno, aspirina, barbitúricos, benzodiazepinas, 

cloranfenicol, fenóis, morfina, primidona, propofol) têm de ser convertidas em 

compostos aquosos antes de serem excretados. Os gatos não têm muitas das 

glucoronil-transferases hepáticas que normalmente permitem a conjugação e excreção 

destes fármacos o que pode levar à acumulação de níveis tóxicos de medicamentos ou 

dos seus metabólitos (Kirby, 2000). 
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A acetilação hepática está bem desenvolvida no gato aumentando a excreção de 

medicamentos como por exemplo a hidralazina e o diltiazem (Kirby, 2000). 

Antes de administrar qualquer fármaco ao gato deve sempre confirmar-se a dosagem, 

via de administração e o intervalo de administração recomendado. Igualmente, tendo 

em conta a via de eliminação, deve ajustar-se a dose e o intervalo entre administrações 

em gatos com doença renal ou hepática (Kirby, 2000). 

Uma lista de medicamentos cuja sobredosagem possa ter graves consequências para o 

doente deve estar afixada na UCI, e o cálculo das doses e mililitros revistos a cada 

administração. Essa lista deve começar por medicamentos como: aminoglicosídeos, 

digoxina, dopamina, dobutamina, fenobarbital, insulina, metronidazol, nitroprusside e 

promazinas (Kirby, 2000).
 

 

16. Nutrição 

Estima-se que cerca de 50% dos 

animais hospitalizados se encontrem 

subnutridos (Elliot, 2009). 

Os doentes críticos rapidamente 

desenvolvem um balanço negativo de 

energia e proteína que conduz à 

debilitação do sistema imunitário, 

aumento da susceptibilidade a infeções, 

atraso na cicatrização de feridas, perda de 

força muscular e vigor físico (Elliot, 

2009), atrofia e disfunção orgãos viscerais, perda da barreira gastrointestinal, 

pneumonia, sepsis e morte (Kirby, 2000).  

A avaliação da condição nutricional e do peso corporal deve ser feita diariamente por 

forma a identificar os animais que estejam em risco de subnutrição ou aqueles que já 

necessitam de suporte nutricional (Elliot, 2009). 

A não utilização do trato gastrointestinal é um fator predisponente para translocação 

de bactérias e sepsis secundária pelo que, sempre que possível, se deve optar por 

nutrição entérica (Barton, 2009) (Figura XI e XII), através de alimentação forçada ou 

por intermédio de tubos de alimentação (intubação orogástrica, nasoesofágica, tubos 

de esofagostomia, gastrostomia ou jejunostomia) (Kirby, 2000). 

Figura XI - Alimentação entérica por tubo 

gástrico. (foto gentilmente ceida por HVC) 
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Qualquer que seja o tubo escolhido para 

alimentação, o suporte nutricional deve 

começar pela administração de um 

volume reduzido de uma solução diluída 

(por forma a minimizar episódios de 

vómito) aumentando gradualmente o 

volume e concentração do alimento 

fornecido (Kirby, 2000). 

As necessidades nutricionais devem ser 

estabelecidas o quanto antes e o estado 

nutricional dos doentes críticos deve ser revisto diariamente por forma a evitar estados 

de catabolismo e, no gato, o desenvolvimento de lipidose hepática (Kirby, 2000). 

 

17. Controlo da dor 

O controlo da dor é vital para otimizar a evolução na unidade de cuidados intensivos. 

A dor é prejudicial para o doente porque: provoca sofrimento, pode resultar em 

diminuição da ingestão de alimentos e aumentar o stresse conduzindo a um estado 

catabólico, atrasa a cicatrização de feridas, pode afetar a respiração originando 

hipóxia, hipercapnea e acidose, pode provocar auto-mutilação (Hammond & Walters, 

1999)
 
e implicações fisiopatológicas sobretudo a nível do sistema cardiovascular 

(Barton, 2009).
 

Pode ser avaliada objetivamente por monitorização de parâmetros fisiológicos ou 

subjetivamente observando alterações no comportamento (Hammond & Walters, 

1999). 

Pode ser difícil reconhecer a dor nos animais. Ao longo dos anos têm-se desenvolvido 

escalas de dor especificamente para animais por forma a ajudar os médicos 

veterinários a identificar os sinais de dor entre as quais a Glasgow (Glasgow 

Composite Pain Scale, escalas descritivas (SDS) em que se pede ao observador para 

emitir uma afirmação (ex.: "dor moderada", "dor severa") que melhor descreva o grau 

de dor do doente observado e a VAS (Visual Analogue Scale). A VAS é uma escala 

com uma linha de 10 cm em que 0 cm indica ausência de dor e 10 cm indicam o pior 

grau de dor. (ANEXO IV) (Moran & Hofmeister, 2013). 

Figura XII - Alimentação entérica por 

tubo nasogástrico. (foto gentilmente cedida 

por HVC) 
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A dor é mais fácil de prevenir que de tratar. A analgesia preventiva deve ser usada em 

condições dolorosas e antes de procedimentos dolorosos. Os doentes devem ser 

avaliados quanto à dor e o plano de analgesia deve ser continuamente revisto com base 

nas alterações observadas (Barton, 2009). 

A formação da equipa de enfermagem é essencial para que se consiga providenciar o 

conforto adequado ao doente (Barton, 2009). 

 

18. Cuidados de enfermagem e mobilidade 

O conforto e bem-estar do animal criticamente doente devem ser um dos objetivos 

principais da equipa da UCI. Minimizar o desconforto deve ser uma prioridade para 

todos os médicos e enfermeiros veterinários. Aspetos importantes do conforto físico 

dizem respeito às necessidades de fluídos e de nutrientes. O desconforto pode 

acontecer ou agravar-se se o doente não é ajudado a fazer as necessidades sobretudo se 

se encontrar imobilizado. A manutenção de temperatura corporal normal é outro 

aspeto importante para o bem-estar do doente (Petrollini & Hughes, 1999; Robben, 

2009). 

O conforto físico passa também por mudar o doente frequentemente de decúbito, 

realizando massagens e movimentos passivos de fisioterapia (Petrollini & Hughes, 

1999; Robben, 2009). 

A avaliação da dor tem recebido especial atenção nos últimos anos. É um aspeto muito 

complexo e o seu controlo é conseguido não só por medicação mas também através da 

criação de uma situação confortável para o doente (Robben, 2009). 

A enfermagem em cuidados intensivos tem um papel muito importante no cuidado de 

doentes críticos, muitos dos quais se encontram recumbentes por algum período de 

hospitalização. O cuidado do animal que não se consegue mexer ou manter-se 

higienizado de forma autónoma é uma importante parte da enfermagem veterinária 

(Robben, 2009). 

 

19. Feridas e pensos 

As suturas e as feridas devem ser verificadas várias vezes por dia. Pensos molhados 

devem ser trocados imediatamente. Para avaliar a evolução de feridas e outras lesões 

podem demarcar-se estas com caneta de tinta não lavável (Kirby, 2000). 
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20. "Tender loving care" 

Todos conseguimos perceber que a permanência de um animal num ambiente de UCI 

é muito stressante. Não só devido a estarem doentes como acrescendo o facto de se 

encontrarem sozinhos num ambiente desconhecido torna esta experiencia no mínimo 

desagradável para o doente. Criar um ambiente acolhedor, carinhoso e amigável é 

muito importante e muitas vezes este princípio é negligenciado pelos profissionais 

médico veterinários (Robben, 2009). 

É muito importante providenciar-lhes camas confortáveis, limpas e secas, um 

tratamento carinhoso e cuidadoso por parte da equipa médica e de enfermagem, as 

visitas dos proprietários devem ser encorajadas, bem como a colocação nas jaulas de 

objetos familiares como cobertores ou brinquedos (Kirby, 2000).
 
Os gatos devem ter 

os caixotes de areia limpos e estes devem ser colocados longe dos comedouros. A 

existência de cobertores ou de uma caixa onde se possam esconder ou apenas limitar o 

contacto visual com animais estranhos, ajuda-os a sentirem-se mais confortáveis 

(Kirby, 2000). 

Como o biorritmo dos animais pode sofrer alterações numa UCI onde as luzes estão 

permanente ligadas, é importante, sempre que possível, desligar as luzes por um 

determinado período de tempo, sobretudo à noite, para promover o descanso (Kirby, 

2000).
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Parte III - Experiência profissional 

 

A.  Organização do Hospital Veterinário Central (HVC) 

A sala de receção dá acesso a três consultórios médicos e à sala de tratamentos/preparação 

pré-cirúrgica (Figura XIV e XV). Esta dá acesso à UCI, ao internamento de cães e de gatos, à 

sala de cirurgia, à sala de Rx e à unidade de doenças 

infetocontagiosas. 

A sala de tratamentos/preparação pré-cirúrgica está 

equipada com: 

 carro de emergência;  

 bancadas amovíveis com macas destacáveis; 

 fonte de oxigénio e ar comprimido; 

 máquina de anestesia; 

 aparelhos de monitorização como monitor 

multifunções com electrocardiografia continua, pulso-oximetria, capnografia e 

oscilometria para monitorização não invasiva da pressão sanguínea; 

 ventilador mecânico; 

 laboratório de urgência (Figura XIII) que inclui: máquina de gases sanguíneos e 

eletrólitos, centrífuga e tubos capilares, máquina de glucose e lactato, tiras reativas de 

urina e BUN. 

Nesta sala encontra-se disponível todo o material para fluidoterapia, colheita de sangue, assim 

como todos os fármacos para reanimação cardiopulmonar e cerebral. 

Encontram-se ainda previamente preparadas caixas com material para procedimentos de 

urgência tais como "sets" para traqueostomia de urgência, toracocentese, colocação de cateter 

central e outros como citologia e biopsia percutânea, algaliação e esofagostomia. Estes "sets" 

são revistos diariamente ou sempre que necessário por forma a conterem todo o material 

necessário aos procedimentos a realizar, sobretudo numa situação de emergência. O carrinho 

de urgências ou "crash cart" é reposto diariamente ou sempre que necessário para a realização 

de procedimentos de urgência. 

Fig. XIII - Laboratório de urgência. 

(foto gentilmente cedida por HVC) 
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O HVC tem três unidades de internamento: internamento de gatos, internamento de cães e a 

UCI. 

A UCI está equipada com jaulas e camas de várias 

dimensões para internamento de animais de diferentes 

portes e incubadoras para administração de oxigénio e 

controlo da temperatura corporal, oxigénio, bombas 

infusoras e microperfusoras para administração de 

medicamentos em infusão continua como analgésicos 

(fentanil, lidocaina), anticonvulsivos e antieméticos.  

O HVC tem ainda um quarto (Figura XVI) onde os 

proprietários podem permanecer isolados 24h por dia com 

o seu cão ou gato e onde é possível garantir toda a sua monitorização em ambiente de 

cuidados intensivos. 

 

B. Atividade profissional 

 

a) Competências desenvolvidas 

Iniciei a minha atividade profissional com um estágio curricular semestral realizado no 

Hospital Veterinário Central, Charneca da Caparica, sob orientação clínica do Dr. Nuno 

Paixão. Foi durante o estágio curricular que despertou o meu interesse pela área das urgências 

e dos cuidados intensivos veterinários. 

Desde Setembro de 2003 exerço as minhas funções como Médica Veterinária no Serviço de 

Urgências, Cuidados Intensivos e Anestesia do Hospital Veterinário Central. 

Ao longo destes anos fui desenvolvendo competências na área das Urgências e Cuidados 

Intensivos tais como: 

 triagem em urgências; 

 receção de urgências; 

 realização de um exame físico cuidado e completo; 

Figura XIV - Sala de 

tratamentos/receção de urgências 

(foto gentilmente cedida por HVC) 
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 organização da sala de receção de urgências, garantindo sempre um estado de 

prontidão; 

 organização da unidade de cuidados 

intensivos; 

 realização de análises de urgência; 

 realização de procedimentos de urgência 

tais como: 

 abdominocentese; 

 colocação de tubo nasal para 

administração de oxigénio; 

 entubação endotraqueal de urgência; 

 “mini cut down” de emergência para 

acesso venoso; 

 pericardiocentese; 

 reanimação cardiopulmonar e cerebral; 

 toracocentese; 

 traqueostomia de urgência; 

 ventilação manual; 

 colocação de agulhas intraósseas; 

 colocação de cateter central jugular; 

 colocação de cateteres transtraqueais; 

 colocação de tubo de alimentação nasogástrica; 

 colocação de tubo de toracotomia; 

 colocação de tubo esofágico para alimentação entérica; 

 realização de ecografia abdominal, ecocardiografia e ecografia torácica de urgência; 

 monitorização de doentes críticos e de doentes internados através: 

 capnografia; 

 determinação da gasometria sanguínea; 

 determinação da glucose; 

 determinação do BUN; 

 determinação do lactato; 

 determinação do micro-hematócrito e dos proteínas totais; 

Figura XV - Sala de tratamentos/receção de 

urgências. (foto gentilmente cedida por 

HVC) 
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 monitorização da pressão sanguínea arterial através da Pressão Venosa Central; 

 monitorização da pressão sanguínea arterial por Doppler; 

 monitorização da pressão sanguínea arterial por métodos oscilométricos; 

 monitorização do “output” urinário; 

 monitorização eletrocardiográfica intermitente ou continua; 

 pulso-oximetria. 

 

b) Atividade diária na UCI 

Todos os doentes que dão entrada no Hospital Veterinário Central por motivos de urgência 

são imediatamente encaminhados, através da receção, para uma sala (sala de tratamentos/ 

preparação pré-cirúrgica), onde são observados por uma equipa constituída por um médico 

veterinário, um auxiliar e/ou um estagiário. 

A primeira abordagem avalia A (vias aéreas), B (respiração), C (sistema cardiovascular e 

circulação) e D (sistema neurológico). Simultaneamente à avaliação inicial podem, se 

necessário, ser realizados procedimentos de urgência e em seguida é realizado um exame 

físico completo (anotado numa ficha pormenorizada de urgência). Após esta avaliação inicial, 

o proprietário é informado da mesma pelo Médico Veterinário e o animal é hospitalizado 

sendo-lhe atribuído um código de monitorização (Anexo II). 

De seguida são realizadas análises de urgência a todos os doentes, nomeadamente: BUN, 

gases sanguíneos, glucose sérica, ionograma, lactato sérico, micro-hematócrito e proteínas 

totais. 

Após obtenção de uma anamnese completa e com base no exame inicial são efetuados exames 

complementares de diagnóstico que podem incluir hemograma completo, perfil bioquímico, 

citologias, radiografia, ecografia, etc. 

Na UCI são admitidos os doentes que: 

 apesar de não demonstrarem alterações no exame físico ou dos parâmetros de 

monitorização, apresentem história pregressa que justifique monitorização intensiva 

nas primeiras horas após internamento como por exemplo: história de convulsões, de 

ingestão de tóxicos ou de traumatismo; 
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 apresentem alterações nos parâmetros do exame físico tais como: cor das membranas 

mucosas, estado mental, frequência cardíaca ou ritmo cardíaco, frequência respiratória 

ou ritmo respiratório, tempo de repleção capilar, temperatura; 

 apresentem alterações em qualquer um dos parâmetros de monitorização 

(electrocardiografia, eletrólitos, gases sanguíneos, glucose sérica, lactato sérico, 

micro-hematócrito e proteínas totais, oximetria, PANI); 

 que necessitem de cuidados de enfermagem frequentes como por exemplo: 

medicações frequentes, troca frequente de pensos ou limpeza constante de feridas. 

A nível da UCI a minha atividade diária consiste em: 

 realizar o exame físico completo a cada animal; 

 realizar as análises necessárias; 

 administrar medicações; 

 estabelecer o plano diagnóstico e terapêutico 

para cada animal, de uma forma continua, 

consoante as alterações observadas no exame 

físico durante a monitorização ou através da 

interpretação dos exames realizados; 

 contactar diariamente com os proprietários e com 

o médico veterinário de referência caso seja 

necessário; 

 reunir diariamente com a direção clinica e com os estagiários para discussão dos casos 

clínicos; 

 coordenar o trabalho de estagiários e auxiliares; 

 rever os códigos; 

 programar as altas e as cirurgias; 

 realizar o relatório de alta e prescrição para casa; 

 repor o carrinho de urgências e os “sets” ou delegar essas funções; 

 receber as urgências. 

  

Figura XVI - Quarto privado. (foto 

gentilmente cedida por HVC) 
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c) Casuística 

Por motivos de atualização do sistema informativo do HVC não foi possível a apresentação de 

dados exatos relativos ao número de internados por ano ou número de consultas de urgência 

por ano desde o início da minha atividade profissional no HVC. São assim apresentados os 

dados exatos que me foi possível apurar. 

Para que se conseguisse ter uma ideia mais fiel da realidade foi efetuado um registo diário do 

número de animais internados no período de 6 meses compreendido entre 1 de Abril de 2012 

e 01 de Outubro de 2012 (Quadro V e Gráfico 3), período de realização deste relatório. 

Assim, neste período foram observados 802 doentes no serviço de internamento do HVC, 346 

dos quais no serviço de Urgências e Cuidados Intensivos. No Quadro V os 346 doentes estão 

agrupados consoante a condição inicial que justificou a sua admissão na UCI. 

Quadro V - Número de animais por doença/condição de admissão na UCI do HVC, no período compreendido 

entre 1 de Abril de 2012 e 1 de Outubro de 2012. 

Abdómen agudo  11  IRA  18  

AHIM  4  Mordeduras  23  

Angioedema  10  Obstrução uretral cães  1  

CE esofágico  3  Obstrução uretral gatos  8  

Choque  9  Oculares  6  

Coagulopatia  6  Oncológica  13  

Coluna  16  Pancreatite  4  

Convulsões  12  Piómetra  17  

CE gastrointestinal  7 Pós-cirúrgico  13  

Diabetes  4  Prostatite  1  

Distócia  4  Reações anafiláticas  5  

DVG  5  Respiratória  18  

Efusão pericárdica  2  Sepsis  5  

Gastrenterite  8  Síncope  5  

Hemorragia gastrointestinal  7  Tóxicos  20  

Hipoadrenocorticismo  1  Trauma (acidentes viação)  51  

ICC aguda  17  Trauma craniano  2  

Insuficiência hepática  10    
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Média aproximada do número de doentes observados (em internamento) desde o início da 

minha atividade profissional no HVC: 

 Número médio de animais internados por dia multiplicado por 20 dias por mês por sua 

vez multiplicado 11 meses por ano durante 9 anos = 29600 animais.  

 

 

Gráfico I - Número de animais internados por ano no HVC. 

 

 

Gráfico II- Número de consultas de urgência por ano no HVC. 
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Gráfico 3 - Número de animais internados na UCI no HVC no período compreendido entre 01 de Abril e 01 de 

Outubro de 2012. 
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C. Formação complementar na área das urgências e cuidados intensivos 

Em 2003, por forma a complementar a formação prática sob orientação do Dr. Nuno Paixão 

no HVC participei como congressista no "Curso de Cirurgia e Procedimentos de Urgência”, 

organizado pela revista “O Médico Veterinário”, realizado em Fevereiro de 2003 na 

Faculdade de Medicina Veterinária – Pólo da Ajuda, Lisboa, tendo como oradores o Dr. Nuno 

Paixão e o Dr. Dennis Tim Crowe Jr., Diplomado ACVS e ACVECC. Pela altura do 

congresso o Dr. Dennis Tim Crowe Junior visitou o HVC ensinando, a médicos e estagiários 

procedimentos de urgência, entre outros, toracotomia de urgência e “clamp” da aorta. 

Em Novembro do mesmo ano participei no “Curso de Analgesia e Fluidoterapia em Animais 

de Companhia”, organizado pela revista “O Médico Veterinário”, realizado na Faculdade de 

Medicina Veterinária – Polo da Ajuda, Lisboa, tendo como oradores a Profª. Dra. Cristina 

Fragio, o Prof. Dr. Jordi Manubens, o Dr. Nuno Paixão, a Dra. Cristina Fernandes e o Dr. 

Manuel Hidalgo Veret. 

Em Maio de 2007 participei no congresso “When care is critical”, organizado pela Royal 

Canin, que se realizou em Marselha, França, cujos palestrantes foram: Dra. Isabelle Goy-

Thollot, Dr. Fabio Vigano, Dr. Thierry Six, Profª. Dra. Cristina Fragio, Dr. Nuno Felix, Prof. 

Dr. Joris Robben, Diplomado ECVIM (Medicina Interna), Dra. Doreen Houston, Diplomada 

ACVIM (Medicine Interna), Dra. Kathy Michel, Diplomada ACN e o Dr. Daniel L. Chan, 

Diplomado ACVECC e ACVN. 

Em Novembro de 2009 participei no curso "ESAVS-Excellence in Veterinary Therapy - 

Internal Medicine and Emergency Care" realizado em Lisboa, Portugal e que teve como 

oradores o Prof. Dr. Reto Neiger Diplomado ACVIM-CA e ECVIM-CA, Dra. Cristina 

Stengel Diplomada ECVIM-CA, o Prof. Dr. David Spreng Diplomado ECVS e ACVECC e a 

Dra. Nadja Sigrist Diplomada ACVECC. 

Em Janeiro de 2010 participei no VI Congresso Hospital Veterinário Montenegro organizado 

pelo Hospital Veterinário Montenegro, realizado em Santa Maria da Feira, Portugal 

subordinado ao tema "Emergências Veterinárias", destacando como principais oradores o Dr. 

Fabio Vigano, Dra. Jennifer Devey Diplomada ACVEEC, Dr. Luís Montenegro, Dr. Nuno 

Felix, Dr. Nuno Paixão, Prof. Dr. Gérman Santamarina, Dra. Magda Águas, Dr. Ignacio 

Alvarez, Dr. Jordi Manubens e Profª. Dra. Teresa Pena. 

A partir de 2008 comecei a participar anualmente no congresso organizado pela EVECCS 

(European Veterinary Emergency and Critical Care Society): 
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 Junho de 2008:"Pre-congress Day" e “7th European Veterinary Emergency and 

Critical Care Society Congress”, realizado em Gotemburgo, Suécia, subordinado ao 

tema "The Trauma Patient" tendo como principais oradores o Dr. Nuno Felix, Dr. Bert 

Jan Reezigt, Dra. Lisbeth Rem Jessen, Dr. Matt Beal Diplomado ACVEEC, Prof. Dr. 

Torkel Falk, Prof. Dr. Joris Robben Diplomado ECVIM (Medicina Interna), Dr. 

Andreas Lervik; Dra. Jennifer Devey Diplomada ACVECC; Prof. Dra. Cristina 

Fragío; Dr. Yaron Bruchim; Dra. Kate Hopper Diplomada ACVECC; Harold Davis 

RVT, VT; Dr. David Spreng Diplomado ACVECC e ECVS; Profª. Dra. Lise Loft 

Nagel; Dr. Martin Rapp; Dr. Mike Willard Diplomado ACVIM (Medicina Interna); 

Dra. Gorel Nyman Diplomada ECVA e o Prof. Dr. Bo Wiinberg 

 Junho de 2009: "Pre-congress Day" e “8th European Veterinary Emergency and 

Critical Care Society Congress”, realizado em Berlim, Alemanha, subordinado ao 

tema "Let it Flow", tendo como principais oradores Dra. Amanda Boag Diplomada 

ACVIM e ACVECC, Dr. Manuel Boller Diplomado ACVECC, Dr. Daniel Chan 

Diplomado ACVECC e ACVN, Dra. Jennifer Devey Diplomada ACVECC, Dr. René 

Dorfelt, Dr. Nuno Felix, Dr. Justus Hilpert, Dr. Karl E. Jandrey Diplomado ACVECC, 

Dra. Barbara Kohn Diplomada ECVIM-CA, Dra. Karol Mathews Diplomada 

ACVECC, Dr. Atillio Rochi Residente ECVAA, Dra. Nadja Sigrist Diplomada 

ACVECC e Dra. Sabine Tacke. 

Junho de 2010: "Pre-congress Day" e “9th European Veterinary Emergency and 

Critical Care Society Congress”, realizado em Cambridge, Inglaterra, subordinado ao 

tema "The Cutting Edge", tendo como oradores Dr. David Holt Diplomado ACVS, 

Dra. Anne Hale Diplomada ACVS, Prof. Dr. Joris Robben Diplomado ECVIM 

(medicina interna), Dra. Sophie Adamantos Diplomada ACVECC, Dra. Amanda Boag 

Diplomada ACVIM e ACVECC, Dr. Richard Coe Diplomado ECVS, Dra. Chiara 

Valtonlina, Dr. Marc Raffe Diplomado ACVCA e ACVECC e Dra. Jennifer Devey 

Diplomada ACVECC. 

 Junho de 2012: "Pre-Congress Day" e no "11th European Veterinary Emergency and 

Critical Care Society Congress", realizado em Barcelona, Espanha subordinado ao 

tema "Care of The Neurological Animal" tendo como principais oradores a Prof. Dra. 

Cecilia Villaverde Diplomada ACVN e ECVCN, Prof. Dr. Eduard Jose-Cunilleras 

Diplomado ACVIM, Dr. Sergi Serrano Diplomado ACVECC, Dra. Jennifer Devey 

Diplomada ACVECC, Dr. Yaron Bruchim, Profª. Dra. Rosa Novellas Diplomada 
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ECVDI, Dra. Amanda Boag Diplomada ACVIM e ACVECC, Prof. Dra. Sonia Añor 

Diplomada ACVIM (Neurologia) e ECVN, Profª. Dra Veronica Salazar Diplomada 

ACVA e o Prof. Dr. Daniel J. Fletcher Diplomado ACVECC. 

 

D. Formação complementar na área da Cardiologia Veterinária 

A par da minha atividade na área das urgências e cuidados intensivos veterinários comecei 

também a desenvolver interesse pela Cardiologia Veterinária acumulando, atualmente, essas 

duas funções no HVC, Serviço de Urgências, Cuidados Intensivos e Anestesia e Serviço de 

Medicina Cardiorespiratória. 

Para complementar a minha formação nesta área participei nas seguintes formações: 

 Fevereiro de 2004: Participação no “Curso Teórico-Prático Avançado de Cardiologia 

em Animais de Companhia”, organizado pela revista “O Médico Veterinário”, 

realizadas na Faculdade de Medicina Veterinária – Polo da Ajuda, Lisboa, tendo como 

oradores o Prof. Dr. J. Alberto Montoya Alonso e o Prof. Dr. Enrique Ynaraja. 

 Junho de 2004: Participação no “Curso Prático de Electrocardiografia” organizado 

pela Revista “O Médico Veterinário”, realizadas na Faculdade de Medicina 

Veterinária – Pólo da Ajuda, Lisboa, tendo como oradores o Prof. Dr. J. Alberto 

Montoya Alonso e o Prof. Dr. Enrique Ynaraja. 

 Setembro de 2004: Participação no “Curso Teórico-Prático de Ecografia e 

Ecocardiografia” organizado pela Revista “O Médico Veterinário”, realizado na 

Faculdade de Medicina Veterinária – Pólo da Ajuda, Lisboa. 

 Outubro 2009: Participação no curso de Ecocardiografia em Animais de Companhia 

organizado pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Lusófona, 

realizado em Lisboa, Portugal, tendo como orador o Dr. João Loureiro, diplomado 

ECVIM-CA (Cardiologia). 

Em Agosto de 2010 iniciei a pós graduação em Cardiologia Veterinária pela ESAVS 

(European School for Advanced Veterinary Studies) participando nos cursos: 

 "ESAVS - Advanced Veterinary Studies - Cardiology I" realizado no Estoril, Portugal 

em Agosto de 2010 tendo como "Course Master" o Dr. Gerhard Wess Diplomado 

ACVIM (Cardiologia), ECVIM-CA (Cardiologia) e ECVIM-CA (Medicina Interna) e 

o Prof. Dr. Jens Haggstrom 
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 "ESAVS - Advanced Veterinary Studies - Cardiology II" em Agosto de 2011 no 

Luxemburgo, tendo como "Course Master" o Dr. Gerhard Wess e o Prof. Dr. Jens 

Haggstrom 

 "ESAVS - Advanced Veterinary Studies - Cardiology III" em Agosto de 2011 no 

Luxemburgo. O nível III tem componente teórica (a cargo do Dr. Gerhard Wess) e 

uma parte prática de ecocardiografia em que os instrutores foram o Dr. Gerard Wess, 

o Dr. Markus Killich diplomado ACVIM (cardiologia), a Dra. Lisa Keller diplomada 

ACVIM (cardiologia), a Dra. Julia Simak diplomada ACVIM (cardiologia) e a Dra. 

Alexandra Molzahn  

 "ESAVS - Advanced Veterinary Studies - Cardiology IV" em Novembro de 2012 em 

Munique. O IV e último nível é um curso essencialmente prático de ecocardiografia. 

Teve como oradores o Dr. Gerard Wess e o Prof. Dr. Karsten Schober diplomado 

ECVIM-CA (cardiologia). Como instrutores nas práticas de ecocardiografia: o Dr. 

Gerard Wess, o Prof. Dr. Karsten Schober, o Dr. Markus Killich, a Dra. Lisa Keller e 

a Dra. Julia Simak.  

 

E.  Outras áreas de formação 

Novembro de 1999: Participação nas “II Jornadas Internacionais de Medicina Veterinária” 

realizadas na Fundação Cupertino de Miranda, Porto. 

Abril de 2000: Participação nas “I Jornadas de Medicina Veterinária do Alentejo” realizadas 

na Universidade de Évora, Núcleo da Mitra, Évora. 

Outubro de 2000: Participação nas “IV Jornadas Internacionais de Clínica de Pequenos 

Animais” realizadas na UTAD, Vila Real. 

Fevereiro de 2001: Participação nas “Jornadas Ibéricas da Medicina Veterinária no Curso de 

Medicina do Aparelho Respiratório em Animais de Companhia”, realizadas no auditório do 

Colégio Militar, Lisboa. 

Maio de 2001: Participação nas “I Palestras de Cardiologia” pelo Prof. Dr. Stephen Ettinger, 

realizadas na UTAD, Vila Real. 

Maio de 2001 a Dezembro de 2001: Membro da I.V.S.A. – Vila Real, Associação 

Internacional de Estudantes de Medicina Veterinária: Colaboração nas “V Jornadas 

Internacionais de Medicina Veterinária” organizadas na UTAD de 26 a 28 de Outubro de 

2001; 
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Organização das “II Palestras de Nutrição Clínica de Pequenos Animais” na UTAD a 29 de 

Novembro de 2001. 

Novembro e Dezembro 2009: Participação no curso Excellence in Veterinary Therapy 

“Neurology and Ophtalmology” organizado pela European School for Advanced Veterinary 

Studies em Lisboa, Portugal. 

 

F.  Participação como oradora 

Setembro de 2006: “Curso Básico de Cardiologia”, organizado pela CVH eventos, realizado 

no Hotel da Costa da Caparica. 

Novembro de 2006: “Curso de Urgências Cirúrgicas e Cuidados Intensivos em Animais de 

Companhia” organizado pela Universidade Lusófona, realizado na Universidade Lusófona, 

Lisboa. 

Dezembro de 2006: “Congresso para proprietários de animais de companhia”, organizado pela 

CVH eventos, realizado no Hotel da Costa da Caparica.  

Fevereiro de 2007: “Curso de Monitorização de Doentes na UCI”, organizado pela CVH 

eventos, que se realizou nas instalações do CVH eventos, Monte da Caparica. 

Março de 2008: “1º congresso de enfermagem veterinária”, organizado pela Associação de 

Enfermeiros Veterinários, que se realizou no auditório do Jardim Zoológico, Lisboa. 

Desde Janeiro de 2008: “Curso para auxiliares de Medicina Veterinária”, organizado pela 

CVH eventos, que se realiza anualmente nas instalações do CVHeventos, Monte da Caparica.  
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Parte IV - Conclusão 

Todos os dias os médicos veterinários, cuja atividade se desenvolve em hospitais veterinários, 

são confrontados com novos desafios, cuja superação torna a nossa atividade aliciante e 

estimulante. 

Aliciante, por um lado, porque os doentes que dão entrada nos hospitais veterinários, 

configuram, a maioria das vezes, situações novas, casos clínicos, que nos obrigam ao 

constante aprofundamento dos nossos conhecimentos, por forma a podermos responder, 

positivamente, ao seu tratamento. 

Estimulante, por outro, dado que a nossa ação proactiva se pode traduzir na recuperação e 

salvamento dos doentes. 

É, de facto, muito estimulante, poder verificar que a nossa colaboração contribuiu, de forma 

decisiva, para o bem estar do doente e, consequentemente, o restabelecimento dos laços 

afetivos com os seus donos. 

Esta dupla sensação ainda é mais relevante nos hospitais veterinários, cuja estrutura 

organizativa tem como núcleo central uma Unidade de Cuidados Intensivos, como aquela que 

integra a Instituição, onde presto a minha atividade. 

Ao propor-me apresentar este trabalho, no âmbito do Mestrado, procurei, tendo por base a 

área profissional a que tenho vindo a dedicar a minha melhor atenção, inclusive uma cada vez 

maior especialização, fazer a interligação entre os princípios científicos que presidem ao bom 

funcionamento de uma UCI, a sua implementação no terreno e a minha experiência 

profissional, quer no Hospital Veterinário Central, quer a que decorre dos contactos 

internacionais, que tenho procurado não descurar. 

Em termos de conclusão, diria que, como penso que decorre das páginas que antecedem, ter 

conseguido atingir os objetivos a que me propus e que constam do início deste trabalho, a 

organização e a monitorização diária numa Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e a 

descrição da minha experiência profissional na UCI do Hospital Veterinário Central. 



 

50 
 

Referências Bibliográficas 

 

Acierno MJ, Fauth E, Mitchell MA, Cunha A, Measuring the level of agreement between 

directly measured blood pressure and pressure readings obtained with a veterinary-

specific oscillometric unit in anesthetized dogs. Journal of Veterinary Emergency and 

Critical Care. 2013; 23-1: 37-40. 

Barton L, Daily Assessment of the Critically Ill Patient. In: Silverstein D, Hopper K, eds. 

Small Animal Critical Care Medicine. Saunders, 2009. Part XIX; Chapter 201: 852-855. 

Boag A, Blood GAs Analysis and Pulse Oximetry. Proceedings of the Pre-Congress  day 

of the 9th EVECCS congress. Cambridge, 2010: 13-24. 

Boag A, Clinical Perfusion Parameters: Lactate and Others. Proceedings of the 8th EVECCS 

Congress. Berlim, 2009: 52-57. 

Conti-Patara A, Caldeira JA, Mattos-Junior E, Carvalho HS, Reinoldes A, Pedron BG, Patara 

M, Talib MSF, Faustino M, Oliveira CM, Cortopassi SRG, Changes in tissue perfusion 

parameters in dogs with severe sepsis/septic shock in response to goal-directed 

hemodynamic optimization at admission to ICU and the relation to outcome. Journal of 

Veterinary Emergency and Critical Care. 2012;22-4: 409-418. 

Davis H, Arterial and Venous Blood Gases. In: Wingfield WE, Raff MR, editor. The 

Veterinary ICU Book. Teton NewMedia, 2002. Section 2; 19: 258-265. 

Devey JJ, Assessment and Management of the Multi Trauma Patient. Proceedings of the 11th 

EVECCS Congress. Barcelona, 2012: 7-12. 

Devey JJ, How to have a Ready Area. Proceedings of the Seventh International Veterinary 

emergency and Critical Care Symposium. Florida, 2000: 513-516. 

Dictiker-Moretti S, Muller C, Sieber-Ruckstuhl N, Tschuor F, Osto M, Franchini M, 

Ackermann M, Lutz TA, Reusch CE, Zini E, Comparison of a Continuous Glucose 

Monitoring System with a Portable Blood Glucose Meter to Determine Insulin Dose in 

Cats with Diabetes Mellitus. Journal of Veterinary Internal  Medicine. 2011; 25: 1084-

1088. 

Dooley DR, Getting an Emergency Clinic Started. Proceedings of the Sixth  International 

Veterinary emergency and Critical Care Symposium. Texas, 1998: 398-399. 

Elliot DA, Nutritional Assessment. In Silverstein D, Hopper K, eds. Small Animal Critical 

Care Medicine. Saunders, 2009. Part XIX, Chapter 202: 856-858. 

Hammond R, Walters C, Monitoring the Critical Patient. In: King L, Hammond R, eds. 

Manual of Canine and Feline Emergency and Critical Care. BSAVA, 1999. Chapter 16: 

235-246. 

Hayes GM, Mathews K, Floras A, Dewey C, Refractometric total plasma protein 

measurement as a cage-side indicator of hypoalbuminemia and hypoproteinemia in 

hospitalized dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine. 2011; 21-4: 356 - 362. 



 

51 
 

Hopper K, Epstein E, Incidence, Nature, and Etiology of Metabolic Acidosis in Dogs and 

Cats. Journal of Veterinary Internal Medicine. 2012; 26: 1107-1114. 

Jandrey KE, Daily Care of the Critical Patient. Proceedings of the 8th EVECCS Congress. 

Berlim, 2009: 183-184. 

Kaplan PM, Equipment, Laboratory, and Diagnostic Capabilities. In: Murtaugh RJ, Kaplan 

PM, eds. Veterinary Emergency and Critical Care Medicine. Mosby Year Book, 1992. 

Section 1; 3:15-20.  

Kaplan PM, Establishing the critical care facility. In: Murtaugh RJ, Kaplan PM, eds. 

Veterinary Emergency and Critical Care Medicine. Mosby Year Book, 1992. Section 1; 

1:2-5.  

King LG, Carter L, Staffing the Intensive Care Unit. In: Wingfield WE, Raff MR, eds. The 

Veterinary ICU Book. Teton NewMedia, 2002. Section 12; 84: 1168-1174. 

Kirby R. Kirby's rule of 20. Proceedings of the Seventh International Veterinary emergency 

and Critical Care Symposium. Florida, 2000: 522-534.  

Macintire DK, Drobatz KJ, Haskins SC, Saxon WD, Emergency Room Readiness. In: 

Macintire DK, Drobatz KJ, Haskins SC, Saxon WD, eds. Manual of small animal 

Emergency and Critical Care Medicine. Lippincott Williams & Wilkins, 2005. Chapter 2: 

12-15. 

Macintire DK, Drobatz KJ, Haskins SC, Saxon WD, Monitoring Critical Patients. In: 

Macintire DK, Drobatz KJ, Haskins SC, Saxon WD, eds. Manual of small animal 

Emergency and Critical Care Medicine. Lippincott Williams & Wilkins, 2005. Chapter 

71: 71-88. 

Macmillan MW, Whitaker KE, Hughes D, Brodbelt DC, Boag AK, Effect of body 

 position on the arterial partial pressures of oxygen and carbon dioxide in 

spontaneously breathing, conscious dogs in an intensive care unit. Journal of Veterinary 

Internal Medicine. 2009; 19-6: 564-570.  

Mathews K, Monitoring The Ill, Injured or Surgical Patient. In: Mathews KA, eds. Veterinary 

Emergency and Critical Care Manual. Lifelearn Inc. 2006. Chapter 4: 12-20. 

Monnet E, Cardiovascular Monitoring. In: Wingfield WE, Raff MR, eds. The Veterinary ICU 

Book. Teton NewMedia, 2002. Section 3; 20: 266-280. 

Moran CE, Hofmeister EH, Prevalence of pain in a university veterinary intensive care unit. 

Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, 2013; 23-1: 29-36. 

Murtaugh RJ, Medical Records. In: Murtaugh RJ, Kaplan PM, eds. Veterinary Emergency 

and Critical Care Medicine. Mosby Year Book, 1992. Section 1; 2:6-14.  

Petrollini EA, Hughes D, Emergency and Critical Care Nursing. In: King L,  Hammond 

R, editor. Manual of Canine and Feline Emergency and Critical Care. BSAVA, 1999. 

Chapter 21: 297-305. 

Pypendop, BH, Capnography. In: Silverstein D, Hopper K, eds. Small Animal  Critical Care 

Medicine. Saunders, 2009. Part XIX, Chapter 207: 875-878. 



 

52 
 

Raffe MR, Oximetry and Capnography. In: Wingfield WE, Raff MR, eds. The Veterinary 

ICU Book. Teton NewMedia, 2002. Section 2; 8: 86-95. 

Redavid LA, Sharp CR, Mitchell MA, Beckel NF, Plasma lactate measurements in healthy 

cats. Journal of Veterinary Emergency and Critical Care. 2012; 22-5: 580-587. 

Robben J, The Role of Technicians in the Intensive Care Unit. Proceedings of the 8th 

EVECCS Congress. Berlim, 2009: 169-173. 

Rocchi A. Monitoring the Critical Patient: Pittfalls in interpretation of Monitoring Devices. 

Proceedings of the 8th EVECCS Congress. Berlim, 2009: 29-32. 

Segev G, Bankirer T, Steinberg D, Duvdevani M, Shapur NK, Friedman M, Lavy E, 

Evaluation of Urinary Catheters Coated with Sustained-Release Varnish of Clorhexidine 

in Mitigation Biofilm Formation on Urinary Catheters in Dogs. Journal of Veterinary 

Internal Medicine. 2013; 27: 39-46. 

Smaric S, Urine Output. In: Silverstein D, Hopper K, eds. Small Animal Critical Care 

Medicine. Saunders, 2009. Part XIX, Chapter 204: 865-868. 

Sorrel-Raschi  L, Blood Gas and Oximetry Monitoring. In: Silverstein D, Hopper K, eds. 

Small Animal Critical Care Medicine. Saunders, 2009. Part XIX, Chapter 208: 878-883. 

Taylor K, Mathews K, Emergency Drug Cart Stock List. In: Mathews KA, eds. Veterinary 

Emergency and Critical Care Manual. Lifelearn Inc. 2006. Chapter 3: 9-11. 

VECCS, Recommendations for Veterinary Emergency and Critical Care Facilities.  San 

Antonio, Texas: Veterinary Emergency and Critical Care Society (VECCS), 2012. 

Waddell LS, Brown AJ, Hemodynamic Monitoring. In: Silverstein D, Hopper K, eds. Small 

Animal Critical Care Medicine. Saunders, 2009. Part XIX, Chapter 203: 859-864. 

Waddell LS, Colloid Osmotic Pressure and Osmolality. In: Silverstein D, Hopper K, eds. 

Small Animal Critical Care Medicine. Saunders, 2009. Part XIX, Chapter 205: 868-872. 

Wingfield WE, Equipping an Emergency/Critical Care Veterinary Hospital. In: Wingfield 

WE, Raff MR, eds. The Veterinary ICU Book. Teton NewMedia, 2002. Section 12; 83: 

1147-1167. 

 



 

x 
 

ANEXO I - CARRO DE URGÊNCIA ("CRASH CART") E KIT DE URGÊNCIAS 

PORTÁTIL 

 

É essencial ter todo o material e as medicações de urgência numa área que seja facilmente 

acessível quando se está a tratar de um doente. O carrinho de urgências pode ser elaborado 

exclusivamente para esse feito mas pode adaptar-se um carrinho de urgências a partir de um 

carrinho para arrumação de ferramentas. 

 

Quadro III - Organização do carrinho de emergência (adaptado de Mathews, 2006) 

Item Quantidade 

Organizado em cima do carrinho de emergência  

Desfibrilhador com papel de ECG 2 rolos 

Gel de desfibrilhador 2 tubos 

Monitor de ECG (se for separado do desfibrilhador) e papel 2 rolos 

Pulso-oxímetro  

Seringas com soro heparinizado (1U/ml) 10 

"Penlights" 2 

Organizado ao lado do carrinho de emergência  

"Scrub" de clorohexidina  

Álcool isopropílico  

Tintura de clorohexidina  

Compressas  

Adesivos preparados (para fixação de cateter endovenoso)  

Ligaduras para fixação de cateteres endovenosos  

Adaptadores para cateteres endovenosos 10 

Gavetas do carrinho de emergência  

Primeira gaveta (as drogas mais comumente usadas devem ser colocadas na 1ª 

gaveta que normalmente fica aberta durante a situação de emergência e as drogas 

ficando as mesmas continuamente acessíveis) 

 

Adrenalina - 1:1000 (1mg/ml) frasco de 50 ml 1 

Lidocaína - 2% frasco de 50 ml 1 

Bicarbonato de sódio - frasco de 50 ml 1 

Abridor de ampolas 2 

Atropina - 0.5 ou 0.6 mg/ml em ampolas de 1 ml 10 

Glicopirrolato - 0.2 mg/ml frasco de 20 ml 1 

Furosemida - 50 mg/ml frasco de 50 ml 1 

Diazepam - 5 mg/ml em ampolas de 2 ml 5 

Gluconato de cálcio - 10% 100 mg/ml (9.3 mg/ml cálcio elemental) 10 ml 2 
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Esmolol - 10 mg/ml frasco 10 ml 1 

Propanolol - 1 mg/ml ampolas de 1 ml 2 

Dopamina - 40 mg/ml frasco de 5 ml 1 

Norepinefrina - 1 mg/ml 4 ml 2 

Isoproterenol - 0.2 mg/ml ampolas de 1 ml 5 

Dobutamina - 12.5 mg/ml frasco de 20 ml 1 

Dopram - 20 mg/ml frasco de 20 ml 1 

Seringas preparadas com agulhas 20 G acopladas 5 - 1ml 

5 - 3 ml 

5 - 6 ml 

2 - 12 ml 

Seringas extras de 1, 3, 6 & 12 ml 4 de cada 

Agulhas de 25, 20, 18 G 10 de cada 

Cateteres endovenosos 25, 20, 18 & 16 G 6 de cada 

Cateteres endovenosos de 14 G 3 

Lubrificante estéril 4 

Lubrificante ocular 2 

Segunda gaveta  

Laringoscópios 2 

Laringoscópio blade pequeno, médio e grande 1 de cada 

Lidocaína em spray 2% 2 

Tubos endotraqueais tamanhos 3-14 1 de cada 

Estiletes tubos endotraqueais 2 

Abre-bocas pequeno, médio e grande 1 de cada 

 Seringas para insuflação do cuff tubo endotraqueal 2 

Terceira gaveta  

Tubos endotraqueais estéreis de vários tamanhos  

8 FR tubos de alimentação 5 

Válvulas de 3 vias 5 

Válvulas de 3 vias com extensão de soro 5 

Cateteres "butterfly" 21 e 19 G 2 de cada 

Introdutor de cateteres 4 

Algálias (6, 8 & 100 FR) e adaptadores 2 de cada 

Quarta gaveta  

Luvas não latex (tamanhos 6, 7, & 8) 2 de cada 

Compressas esterilizadas 4 embalagens 

Luvas esterilizadas 2 de cada tamanho 

"Flashlights" 2 

Retractor de Balfour 1 

Kit de cutdown de urgência  

Pinça de esponja com esponja acoplada 1 
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Pinça hemostática Rochester Pean - ligeiramente curva 1 

Porta-agulhas 1 

Pinça hemostática Rochester Pean pequena curva 1 

Pinças mosquito 2 (1 recta) 

Fórceps backhaus 3" 2 

Tesoura Mayo 1 

Pinça Adson 1 

Pinça dente de rato 1 

Tesoura Metzenbaum 1 

Cabo de bisturi 1 

Fios de sutura 2 

Adesivo  

Kit de sutura de ferida  

Porta-agulhas 1 

Tesoura Metzenbaum 1 

Pinça Adson 1X 2  1 

Esponjas cirúrgicas 6 

Tesoura  1 

Cabo de bisturi 1 

Pinça mosquito 1 

Ultima prateleira  

Máscaras de oxigénio 2 de cada 

Ambu pequeno e grande 1 de cada 

Ligadura elástica 4 

Gel desfibrilhador 2 

"Checklist" de emergência  

Área adjacente ao crash cart  

Ar comprimido  

Oxigénio  

 

Perto do carrinho de urgências e facilmente acessível deve também existir: 

 Pequenas caixas num contentor maior com rodas que contenha vários tamanhos de 

cateteres intravenosos, seringas e agulhas hipodérmicas. 

 Tubos de bioquímica, hemograma e provas de coagulação. 

 Garrafa de soro e sistema venoclise já preparados com sistema de pressão para 

administração de grandes volumes de fluídos a elevada velocidade. 

 diferentes tipos de fluídos (cloreto de sódio 0.45% e 0.9%, lactato de ringer, normasol 

R, plasma-lyte A ou 148, colóides sintéticos, hipertónico salino, soros glucosados) 
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 sistemas de venoclise 

 buretas 

 tubos de toracotomia tamanho 12 a 22 

 extensões e adaptadores para tubos de toracotomia 

 válvulas de 3 vias com extensão 

 cateteres butterfly 19 a 21 G 

 aditivos a soros (sulfato de magnésio 200 mg/ml, cloreto de potássio 2 mEq/ml 10 ml, 

fosfato de potássio K 4.4 mmol/ml e fosfato 3 mmol/ml) (Mathews, 2006). 

  

Quadro IV -  Kit de urgências portátil (adaptado de Mathews, 2006) 

Adrenalina 1 

Lidocaína 1 

Atropina 5 

Laringoscópio pequeno e grande 1 de cada 

Ligadura elástica  

Seringas preparadas para insuflação de cuffs dos tubos endotraqueais 1 

Tubos endotraqueais de vários tamanhos 1 de cada 

Seringas acopladas a agulhas de 20 G 4 de cada 

Agulhas de vários tamanhos 2 de cada 

Seringas de vários tamanhos 2 de cada 
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ANEXO II - CÓDIGOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

O uso de códigos na UCI é amplamente usado quer na medicina humana quer, mais 

recentemente, na medicina veterinária. São um excelente meio de comunicação entre 

membros que participam no trabalho da UCI, para alertar todos os intervenientes para os 

maiores riscos que possam ocorrer e um excelente meio de comunicação entre os 

médicos/pessoal responsável e os proprietários, pois conduz a uma maior uniformidade na 

comunicação entre todos os intervenientes neste processo. 

A colocação de um código implica a realização de determinados procedimentos e/ou de 

determinada monitorização pelo que é fundamental que a sua atribuição a determinado doente 

seja justificada e realmente necessária, uma vez que pode levar a grandes encargos de trabalho 

para a equipa bem como tornar-se dispendioso para o proprietário.  

Para que o uso de códigos seja eficaz, é fundamental que haja uniformidade na colocação dos 

mesmos, para assegurar a sua fiabilidade. Assim, os códigos devem ser colocados pelo diretor 

da UCI e/ou alguém diretamente por ele mandatado. 

O seguinte sistema de códigos foi desenvolvido pelo Dr. Nuno Paixão ao longo dos anos e é o 

sistema utilizado no Hospital Veterinário Central. 

 

Verde 

 informação: doente com alta. Este doente está em condições de ir para casa 

 a fazer: 

 enquanto não for embora deve ser feito pelo menos um exame clínico 

completo diário 

 manter a higienização e se necessário dar banho 

 preparar toda a documentação e folhas informativas a entregar ao proprietário 

 preparar a medicação para o animal 

 telefonar ao proprietário a combinar uma hora para a alta 
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Azul 

 informação: doente estável, não se esperam quaisquer complicações, apenas está 

hospitalizado por conveniência de tratamento 

 a fazer: 

 exame físico completo entre as 10-22h 

 medicação e exames prescritos 

 

Amarelo 

 informação 

 doente hemodinamicamente estável 

 não se prevê que possa falecer nas próximas 24h 

 poderá sofrer recaídas do processo 

 tratamento está a correr conforme o esperado 

 a fazer 

 exame físico completo entre as 8-16h; entre as 16-24h e entre as 24-8h 

 ter em atenção os outros códigos 

 monitorização conforme indicado na ficha 

 medicação e procedimentos indicados 

 

Vermelho 

 informação 

 doente hemodinamicamente instável 

 poderá falecer nas próximas 24h 

 necessita de um amplo leque de cuidados 

 tem prioridade máxima 

 a fazer 

 exame físico completo entre: 8-12h, 12h-18h, 18-24h, 24-8h 

 ter em atenção os outros códigos 

 monitorização conforme o indicado 
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 medicação e procedimentos indicados 

 

Preto 

 informação: doente à espera de eutanásia ou com processo mórbido em estado final ou 

sem solução médica conhecida 

 a fazer: nunca reanimar este tipo de doentes em caso de paragem cardiorrespiratória, 

zelar principalmente para que não ocorra sofrimento 

 

Anemia 

 informação: doente que entrou com anemia ou com potencial de desenvolver anemia 

 a fazer 

 manipular o mínimo possível e evitar exercício 

 ter especial atenção, durante o exame físico, às mucosas, características 

respiratórias e circulatórias 

 vigiar sinais de dispneia 

 caso acompanhado de código amarelo: realizar micro-hematócrito e proteínas 

totais 1 vez ao dia 

 caso acompanhado de código vermelho: realizar hemograma completo 1 vez 

ao dia e micro-hematócrito e proteínas totais a cada 8 h 

 

Analgesia 

 informação: doente com processo particularmente doloroso 

 a fazer: preencher a grelha de dor a cada 8h 

 

Arritmias 

 informação 
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 doente com problema de arritmias ou que poderá vir a desenvolvê-las em 

qualquer momento como consequência do processo inicial ou como 

complicação da patologia ou ainda como consequência de medicações ou 

procedimentos 

 a fazer 

 monitorização cardiovascular muito atenta 

 verificar com particular atenção o pulso e as suas características assim como a 

auscultação cardíaca 

 evitar o exercício e a excitação 

 caso associado a código amarelo: realizar um ECG a cada 24h 

 caso associado a código vermelho 

o prestar especial atenção ao estado hemodinâmico 

o se houver equipamento disponível deve ser colocado monitor cardíaco 

constante e se possível um monitor de pressão sanguínea 

o caso não haja monitor continuo, deve ser realizado um ECG a cada 8h 

o colheita diária de sangue para avaliação de gases sanguíneos 

 

Convulsões 

 informação: doente com processo capaz de desenvolver convulsão 

 a fazer: ter uma seringa com diazepam (o dobro da dose necessária para o animal) 

preparada perto do doente 

 

DNR (Do Not Resuscitate) 

 informação: doente que não deve ser reanimado caso ocorra paragem cardíaca ou 

respiratória. Este código pode ser colocado por decisão do proprietário ou por decisão 

do diretor da UCI 

 a fazer: realizar os procedimentos e medicações diárias 
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Dispneia 

 informação: doente que entrou em dispneia ou que a poderá desenvolver. Doente 

instável que poderá falecer a qualquer momento 

 a fazer: 

 manusear o mínimo possível 

 ter sempre oxigénio por perto caso o animal não esteja já com oxigénio 

 verificar se nos locais corretos existe todo o material para realização de 

entubação endotraqueal de urgência 

 

Ferida/penso 

 informação: doente com penso ou ferida que necessita atenção 

 a fazer: 

 verificar a ficha para saber o que  realizar 

 verificar o tipo de penso e/ou desinfeção e a frequência 

 caso nada seja especificado, fazer um penso ou uma desinfeção diária 

 anotar na ficha o que foi realizado 

 

"Glasgow" 

 informação: doente que necessita avaliação do estado neurológico e/ou doente com 

alterações do SNC 

 a fazer: 

 preencher de forma completa a grelha de "escala de coma" (de preferência este 

preenchimento deve ser realizado pela mesma pessoa) 

 avaliação do estado neurológico a cada 4h no mínimo 

 

Hemorragia 

 informação: doente que teve ou poderá desenvolver hemorragias 

 a fazer: 
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 manusear com cuidado 

 verificar a existência de hemorragias e anotar na ficha. Caso seja muito 

significativa avisar o médico de serviço de imediato 

 quando acompanhado de código amarelo: realizar hemograma completo e 

proteínas totais a cada 24h 

 quando acompanhado de código vermelho: realizar hemograma completo e 

provas de coagulação a cada 24h, micro-hematócrito e proteínas totais a cada 4 

horas 

 

Hipertermia 

 informação 

 doente com temperatura acima dos 39.5ºC 

 ter noção de três tipos de hipertermia: 

o hipertermia permissiva: doentes com temperatura elevada, mas sem 

efeitos deletérios. Esta hipertermia não deve ser contrariada, deve sim 

ser apoiada. Normalmente associada a situação de infeção 

o hipertermia induzida: doentes que por qualquer motivo, necessitam de 

ter temperatura alta, sendo esta induzida de forma propositada 

o maligna: doentes com temperatura alta que está a prejudicar o doente. 

Pode ser de origem ambiental, inflamatória ou infeciosa. É um tipo de 

temperatura que deve ser contrariada. 

 a fazer: 

 hipertermia permissiva 

o medir a temperatura de hora a hora 

o verificar e realizar exames clínicos de estado geral de forma muito 

frequente com particular atenção ao estado mental 

o se a hipertermia for devido a infeção, deve colocar-se cobertores sobre 

o animal 

o este tipo de hipertermia não deve ser contrariada 

o normalmente está associada a código amarelo 

 hipertermia induzida 
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o medir a temperatura de hora a hora 

o monitorização muito intensa 

o associada a doentes com código vermelho 

 hipertermia maligna 

o medir a temperatura de hora a hora 

o monitorização intensa 

o associada a doentes com código amarelo ou vermelho 

o em hipertermia de origem inflamatória deve colocar-se panos frios e 

molhados 

o em hipertermia de origem infeciosa deve colocar-se cobertores quentes 

 o médico responsável ou o diretor de UCI devem ser avisados de forma 

imediata sempre que houver variação superior a 1ºC entre cada medição 

 

Hipoglicemia 

 informação 

 doente em risco de desenvolver hipoglicemia 

 poderá estar em hiperglicemia, mas como provavelmente está a tomar insulina, 

poderá desenvolver hipoglicemia 

 também poderá aparecer em doentes neonatais ou pediátricos 

 a fazer: 

 colocar uma seringa com o dobro da dose de glucose a 50% necessária para 

este doente 

 caso acompanhado por código amarelo: medição de glucose sérica a cada 12h 

 caso acompanhado por código vermelho: medição de glucose sérica de hora a 

hora 
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Hipotensão 

 informação: doente com pressão sanguínea ou a fazer terapêutica para baixar a pressão 

 a fazer: 

 exame físico com especial atenção para as características do pulso 

 atenção ao estado mental e a alterações repentinas 

 caso acompanhado por código amarelo: medir a pressão sanguínea a cada 4h e 

pulso femoral e tarsal a cada hora 

 caso acompanhado por código vermelho: monitorização da pressão sanguínea 

de forma continua, fazer todos os esforços para que a pressão seja normalizada 

de forma imediata 

 

Hipotermia 

 informação 

 doente com temperatura inferior a 37ºC 

 três graus de hipotermia 

o hipotermia ligeira - 32-37ºC 

o hipotermia moderada - 32 a 28ºC 

o hipotermia acentuada - < 28ºC 

 todos os doentes com hipotermia acentuada e moderada devem ser 

considerados código vermelho e que ocorreu um agravamento muito acentuado 

da sua situação clinica 

 a fazer: 

 qualquer forma de aquecimento de um doente nunca deve ser colocada em 

contacto direto com o doente pois poderá levar a queimaduras graves 

 nunca permitir que se mantenham molhados 

 hipotermia ligeira: 

o 37-36ºC 

- sacos de água quente com devidas proteções 

- cobertores 

- verificar se não estão molhados ou em zonas de corrente de ar 

o 35-36ºC 
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- todos os procedimentos anteriores 

- soros aquecidos a temperatura de 38ºC 

- ar quente para o doente com devidas proteções 

- aquecedor de soro 

o 32-35ºC 

- todos os procedimentos anteriores 

- está prestes a entrar em estado muito crítico 

- chamar de imediato o médico responsável 

 em qualquer caso em que se desenvolva hipotermia em menos de 2 horas, o 

animal está em risco de vida 

 caso o doente tenha código vermelho, mesmo uma hipotermia muito ligeira 

poderá pôr em risco a vida do doente 

 

Imobilizado 

 informação: doente que por qualquer motivo está imobilizado. Esta imobilização 

poderá ser devida ao processo mórbido do doente ou devido a mecanismos de 

imobilização 

 a fazer: 

 mudar o doente de posição a cada 4 horas 

 manter sempre o doente o mais limpo e higienizado possível 

 verificar se tem possibilidade de defecar ou urinar por ele mesmo 

 ter muito cuidado no seu manuseamento pois poderá agravar problemas 

subjacentes (como por exemplo lesões de coluna) 

 deve ser manuseado em bloco não permitindo oscilações da coluna vertebral e, 

se for o caso, tendo o cuidado para que os aparelhos de monitorização e outros 

utensílios não se desloquem do local 
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Imunodeprimido 

 informação: doente que está em estado de imunossupressão ou a tomar medicamentos 

que podem causar imunossupressão 

 a fazer:  

 ter em conta que ao estar imunodeprimido poderá contrair outras doenças 

 cuidar destes doentes sempre com luvas 

 lavar as mãos entre tratamentos e entre animais 

 fazer um hemograma completo a cada 24h 

 

Insuficiência cardíaca 

 informação: doente com disfunção cardíaca que não lhe permite atingir as suas 

necessidades 

 a fazer: 

 manusear o mínimo possível 

 evitar o exercício físico 

 caso associado a código amarelo: radiografia torácica a cada 48h e ECG a cada 

24h 

 caso associado a código vermelho: radiografia torácica a cada 24h, monitor 

cardíaco para monitorização continua, perfil renal diário 

 

Insuficiência renal 

 informação: doente com azotemia por qualquer tipo de insuficiência renal 

 a fazer: 

 verificar a produção e características da urina 

 caso associado a código amarelo: perfil renal e ionograma a cada 24h 

 caso associado a código vermelho: perfil renal, ionograma, sedimento urinário 

e densidade urinária a cada 24h 
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Infecioso 

 informação: doente com doença contagiosa para outros animais ou pessoas 

 a fazer: 

 limpeza imediata de fezes e urina 

 higienização imediata da cama 

 o material deve ser imediatamente colocado nos contentores ou lavado 

 uso obrigatório de luvas para qualquer tipo de procedimento 

 lavar as mãos entre procedimentos 

 uso de material exclusivo para esse doente 

 colocar pequenos recipientes junto do animal onde colocar o material a usar no 

animal 

 hemograma completo a cada 24h 

 medição de glucose a cada 12h 

 

Jejum 

 informação: este doente não deverá comer nem beber 

 

"Output" urinário 

 informação: doente em que deve ser controlada a produção de urina 

 a fazer: 

 caso esteja algaliado: retirar toda a urina do saco de recolha e medir a cada 4 

horas 

 caso não esteja algaliado. 

o deve estimar-se a produção de urina 

o palpar a bexiga e verificar o seu tamanho 

o colocar panos secos ou resguardos previamente pesados. Após micção, 

pesar novamente e anotar a diferença. 

 doentes em que se tenha preocupação de medir o "output" urinário devem: 

o medir a densidade urinária a cada 12h 
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o realizar exame de sedimento urinário a cada 24h 

o avaliação do perfil renal a cada 24h 

 

Oxigénio 

 informação: doente que está a receber oxigenoterapia 

 a fazer: 

 anotar na ficha o método de administração de oxigénio 

 anotar na ficha a taxa de administração de oxigénio 

 realizar os procedimentos de manutenção necessários ao método de 

administração de oxigénio 

 se estiver acompanhado de código amarelo: medir o oxímetro a cada 12h 

 se estiver acompanhado de código vermelho: medição de oxímetro de forma 

continua 

 

Referência 

 informação: doente foi enviado por outro colega ou clinica 

 a fazer: 

 confirmar se todos os dados referentes ao colega e/ou clinica se encontram 

disponíveis 

 enviar todos os resultados de análises realizadas 

 falar com o médico de referência diariamente 

 

"Scoring" 

 informação: doente sujeito a um sistema de "scoring" 

 a fazer: preencher as grelhas pedidas na ficha, de preferência deve ser preenchido pela 

mesma pessoa 
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Sepsis 

 informação: doente com parâmetros compatíveis com sepsis 

 a fazer:  

 tomar as mesmas precauções que para os doentes com imunossupressão e 

infeciosos 

 caso acompanhado por código amarelo: hemograma completo diário 

 caso acompanhado por código vermelho: hemograma completo, proteínas 

totais e albumina diariamente, glucose a cada 12h 

 

"Shock" 

 informação: doente com parâmetros compatíveis com choque ou que pode entrar em 

choque a qualquer momento 

 a fazer: 

 atenção muito especial ao sistema cardiovascular tendo o cuidado de medir e 

verificar as características do pulso a nível femoral e tarsal 

 doentes em choque são sempre doentes com código vermelho 

 animal em risco de vida 

 teoricamente, é um código que deverá ser colocado por um período de tempo 

pequeno 

 

Trombocitopenia 

 informação: doente com plaquetas em valores baixos ou em risco de trombocitopenia 

 a fazer: 

 exame físico com forte incidência na procura de pequenas hemorragias, 

petéquias, equimoses 

 anotar o tamanho das petéquias e equimoses 

 caso acompanhado por código amarelo: realização de hemograma completo 

diário 
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 caso acompanhado por código vermelho: realização de hemograma completo e 

provas de coagulação diariamente 

 

Tubo 

 informação: doente com um tubo (qualquer tipo de tubo) 

 a fazer: 

 anotar na ficha o tipo de tubo que o animal tem 

 mudar o penso de proteção do tubo a cada 24h 

 realizar os procedimentos descritos na ficha 
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ANEXO III - FICHA DE URGÊNCIA DO HVC 
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ANEXO IV - ESCALAS DE DOR 

1. "Short Form of the Glasgow Composite Pain Scale" 

 

Figura XVII - "Short Form of the Glasgow Composite Pain Scale" (adaptado de Moran & Hofmeister, 2013) 
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2. Visual Analogue Scale 

 

No Pain ________________ Worst Possible Pain
 
(Moran & Hofmeister, 2013) 

 

3.  Simple Descriptive Scale 

0. No Pain 

1. Mild Pain 

2. Moderate Pain 

3. Severe Pain 

4. Worst Possible Pain (Moran & Hofmeister, 2013) 


