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Resumo 
 

A presente dissertação de mestrado tem como principal objetivo utilizar um sistema de 

triagem veterinário (LTV-modificada), elaborado a partir da Triagem de Manchester usada em 

medicina humana e da VTL (Lista de Triagem Veterinária) utilizada em medicina veterinária, 

como mecanismo de triagem em animais domésticos no serviço de urgência. Pretende-se 

entender a necessidade de uma triagem no serviço de urgência de um hospital veterinário, 

analisando o fluxo de utentes, o horário a que recorrem a este serviço e a apresentação clínica 

do animal, que despoleta a necessidade do dono em se deslocar até esta unidade. 

Adicionalmente, pretende-se verificar o nível de ajuste entre as categorias de triagem e os 

animais cujo desfecho culminou na morte. 

O presente estudo centra-se na recolha de dados de animais domésticos, mais 

concretamente, de felinos e caninos, que recorreram ao serviço de urgência do Hospital 

Veterinário do Porto (HVP), entre 1 de janeiro de 2012 e 29 de fevereiro de 2016. A recolha 

dos dados foi efetuada através de um programa informático utilizado no HVP como registo 

clínico (QVET®). Dos 2791 casos clínicos apenas foram analisados retrospetivamente 1352 

casos clínicos de gatos (n=676) e cães (n=676). 

Verificou-se no estímulo iatrotrópico um equilíbrio entre as amostras (felina e canina), 

destacando-se o “Traumatismo/Queda/Luta/Mordedura(s)” e a “Regurgitação/Vómito”. Da 

aplicação da LTV-modificada, obteve-se uma maior entrada em serviço de urgência de animais 

categorizados de amarelo (32,8%; n=222; casos urgentes), sendo seguidos de animais 

categorizados de laranja com percentagens semelhantes (27,7%; n=167; casos muito urgentes). 

Os discriminadores que se apresentaram com mais frequência foram: “Dor moderada” (10,5%; 

n=141); “Problema recente (<7 dias)” (8,3%; n=113); “Desidratação moderada (5-8%)” 

(5,6%; n=76); e “(Possível) ingestão de CE há mais de 24 horas com anorexia ou vómito” 

(5,2%; n=70). 

Com a realização deste estudo, verificou-se a necessidade de se estandardizar os meios 

de recolha de dados clínicos que coadjuvam no processo de triagem, apesar de se ter constatado 

que o fluxo das urgências veterinárias não é tão forte como na medicina humana, o que poderá 

limitar na perceção da real necessidade de uma triagem uniformizada.  

 

Palavras-chave: Triagem, VTL-modificada, VTL, Manchester, Discriminador, Categoria, Cão, 

Gato. 
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Abstract 
 

The main objective of this Master's Dissertation is to use a veterinary screening system 

(VTL-modified), elaborated from the Manchester Triage used in human medicine and the VTL 

(Veterinary Triage List) used in veterinary medicine, as a screening mechanism in domestic 

animals in the emergency service. The aim is to understand the need for sorting in the 

emergency department of a veterinary hospital, analyzing the flow of clients, the time that they 

use this service and the clinical presentation of the animal, which triggers the owner's need to 

move to this hospital unit. Additionally, it is intended to verify the level of adjustment between 

the categories of triage and the animals whose outcome culminated in death. 

The present study focuses on the collection of data on domestic animals (felines and 

canines), which used the emergency service of the Hospital Veterinário do Porto (HVP) 

between January 1, 2012 and February 29, 2016. The collection of the data was performed using 

a computer program used in HVP as a clinical register (QVET®). Of the 2791 clinical cases in 

the emergency department during the study period, only 1352 clinical cases of cats (n=676) and 

dogs (n=676) were retrospectively analyzed. 

A balance between the samples (feline and canine) was observed in the iatrotrópico 

stimulus, emphasizing the "Trauma/Fall/Fight /Bite(s)" and the "Regurgitation/Vomit". From 

the application of LTV-modified, a greater number of animals categorized in yellow (32.8%; 

n=222; urgent cases) were added to the emergency service, followed by animals classified as 

orange with similar percentages (27.7%; n=167; very urgent cases). The most frequent 

discriminators were: "Moderate pain" (10.5%; n=141); "Recent problem (<7 days)" (8.3%; 

n=113); "Moderate dehydration (5-8%)" (5.6%; n=76); and "(Possible) foreign body ingestion 

>24 hours with anorexia or vomiting" (5.2%; n=70). 

With this study, it was verified the need to standardize the means of collecting clinical 

data that aid in the triage process, although it has been verified that the flow of veterinary 

emergencies is not as strong as in human medicine, which it may limit the perception of the real 

need for standardized screening. 

 

Keywords: Triage, VTL-modified, VTL, Manchester, Discriminator, Category, Dog, Cat. 
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1. Nota Introdutória 
 

As origens da triagem estão relacionadas com o ser humano, surgindo em meados do 

século XIX, nos campos de batalha, onde perante o caos era fundamental estabelecer a 

prioridade face a gravidade das lesões, permitindo uma melhor gestão dos meios e 

consequentemente uma redução significativa das taxas de mortalidade (Iserson & Moskop, 

2007; Robertson-Steel, 2006). Tendo em conta a eficácia revelada pela triagem militar, na 

década de 70, os departamentos de emergência hospitalar começaram a desenvolver os seus 

próprios sistemas de triagem (Reineke, 2015). 

Triagem é uma palavra derivada do termo francês “trier” (Battaglia, 2016; Reineke, 2015; 

David, 2012), que significa ordenar (Battaglia, 2016; David, 2012) ou escolher (Battaglia, 

2016). Desta forma, a triagem refere-se à escolha de doentes tendo em conta a prioridade de 

tratamento para cada caso clínico, quando os recursos são insuficientes para todos os doentes 

serem tratados imediatamente em situações de emergência (Reineke, 2015). 

Em medicina veterinária, o termo triagem é idêntico ao humano, uma vez que se trata de 

um processo de decisão médica ou classificação baseada na identificação dos doentes mais 

graves e, consequentemente, mais prioritários (Reineke, 2015; Rabelo & Forgione, 2013; 

Rabelo, 2013), enquanto os casos menos urgentes são tratados por ordem de chegada (Reineke, 

2015). 

Segundo David (2012), há várias formas de se realizar uma triagem veterinária: por 

telefone ou presencial. Em qualquer uma das situações, a solicitação de informação deve ser 

efetuada junto de elementos credenciados. Desta forma, o rececionista ou o técnico veterinário 

deve ter os conhecimentos necessários para fornecer conselhos apropriados às situações 

descritas pelos proprietários, quer por telefone quer a nível presencial. Se as informações forem 

obtidas durante a conversa telefónica, também serão úteis na preparação da chegada do animal 

ao hospital, caso a vinda ao serviço de emergência seja necessária (David, 2012). Se a avaliação 

do animal ocorrer em ambiente hospitalar, será efetuada uma breve recolha de informação 

médica, e consequentemente uma triagem, com o intuito de se identificarem os animais cujo 

estado de saúde inspire mais cuidados, determinando com segurança quanto tempo os animais 

menos prioritários podem esperar para serem intervencionados (Reineke, 2015).  

Apesar de se ter verificado que em ambas as situações de urgência animal ou humana, 

uma triagem rápida e precisa é essencial para o sucesso (Reineke, 2015), verifica-se que em 

medicina humana tem havido uma maior preocupação no desenvolvimento de mecanismos de 

avaliação que permitam aumentar a eficácia de uma boa triagem. No campo veterinário, a 
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triagem aparece ligada aos casos de doentes politraumatizados, apesar de não existir um 

verdadeiro sistema de triagem padronizado, como ocorre na medicina humana. 

A triagem em termos da medicina humana é um procedimento que tem vindo a ser aceite 

pela população e utilizado por todos os meios de urgência hospitalar ou médica. E na área da 

medicina veterinária, existe essa perceção por parte dos donos ou técnicos? Ou mesmo da 

necessidade dessa implementação? Poucas têm sido as tentativas de se desenvolver um 

mecanismo de triagem em hospitais veterinários sendo uma temática com parco interesse a 

nível mundial. Neste âmbito, pretende-se com a presente dissertação de mestrado, não só 

explicar os fundamentos e evolução dos sistemas de triagem dos hospitais humanos, bem como 

procurar avaliar a possibilidade de criar um sistema de triagem veterinário descentrado dos 

doentes politraumatizados, procurando desta forma analisar os possíveis benefícios que a sua 

implementação num hospital veterinário trará aos doentes e à própria gestão de recursos do 

hospital.  
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2. Revisão da Literatura Científica 
 

2.1. Introdução 
 

Entre a década de 1970 e 1980 com as alterações políticas de saúde associadas ao “boom” 

das estruturas hospitalares quer em número bem como em tamanho, verificou-se uma maior 

afluência de doentes aos serviços de urgência médica. Este aumento de afluência gerou a 

necessidade da criação de um sistema de triagem adequado ao sistema de saúde pública, tendo 

por base o sistema de triagem militar, mantendo-se o mesmo princípio de eficácia e qualidade 

na gestão não só dos doentes, mas dos recursos e profissionais envolvidos (Fry & Burr, 2002). 

Durante estes períodos, vários formatos iniciais de triagem foram concebidos de diversas 

formas, revelando diferenças, nomeadamente refletidas nas categorias profissionais, na 

experiência, na educação e nas competências (Fry & Burr, 2002). A triagem é um conceito 

antigo e descreve um sistema de estratificação de doentes, segundo a necessidade de tratamento 

médico, quando os recursos são insuficientes para tratar a todos (Fitzgerald, Jelinek, Scott & 

Gerdtz, 2010). 

Com base na experiência realizada na década de 60, nos Estados Unidos da América, 

vários hospitais passaram a utilizar a mesma estratégia de triagem, em que a equipa de 

enfermagem era responsável por examinar e avaliar inicialmente os doentes e, de seguida, 

encaminhar os mesmos segundo a gravidade do seu estado de saúde para determinada equipa 

médica. Desta forma, a triagem começou a seguir uma linha estruturada, sendo efetuada por 

enfermeiros, mas em conformidade com um esquema orientador, tendo sido ele elaborado pelos 

membros da equipa de emergência médica (Fitzgerald et al., 2010). 

Um sistema de triagem deve possibilitar, além da priorização de atendimentos e melhor 

fluxo na sala de emergência, a avaliação dos processos e resultados de todo o sistema, 

garantindo uma alta qualidade nos atendimentos aliada a uma melhor organização da sala de 

emergência permitindo uma menor sobrecarga nesse setor. Para que houvesse uma melhor 

eficácia da triagem, desenvolveram-se sistemas de triagem associados à necessidade de treino 

do pessoal, que iria utilizar estes mesmos sistemas de triagem (Fitzgerald et al., 2010).  
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2.2. Triagem e Avaliação Clínica do Doente 
 

Todas as fases de avaliação em situação de emergência são importantes para o sucesso 

do tratamento do doente em estado crítico. Estas fases são: a triagem telefónica; a triagem no 

serviço de emergência; a avaliação primária e tratamento apropriado; e a avaliação secundária 

(Brown & Drobatz, 2007). 

A triagem telefónica necessita do corpo clínico para determinar qual a urgência do 

problema do animal e para fornecer conselhos ao proprietário com base nessa determinação. 

Como normalmente o proprietário não possui o treino necessário para fornecer a descrição exata 

sobre o problema, geralmente é mais seguro recomendar ao proprietário que traga o animal à 

presença de um médico veterinário (David, 2012). 

No decorrer do contato telefónico, o corpo clínico deve tentar recolher informações tais 

como: raça, género, idade e peso. As questões efetuadas ao proprietário devem ser básicas, 

diretas e direcionadas no sentido de se saber: qual o nível de consciência do animal; se o animal 

respira ou não; se está em convulsão ou se já esteve; e se apresenta fraturas ou ossos expostos 

(ver tabela nº 1). Tendo por base as respostas do proprietário e assumindo que o problema do 

animal está claramente definido, deve-se fornecer aconselhamento sobre que primeiros socorros 

devem ser providenciados ao animal (David, 2012). 

Destacam-se como condições clínicas que requerem atenção imediata por parte de uma 

equipa médico-veterinária: a dificuldade respiratória; as membranas mucosas pálidas; as 

alterações neurológicas; o vómito prolongado; a tosse intensa; a hemorragia de orifício 

corporal; a distensão abdominal rápida; a incapacidade de urinar; a ingestão de toxinas; a dor 

extrema; e a fraqueza (David, 2012; Brown & Drobatz, 2007). 

As informações recolhidas durante a conversa telefónica podem auxiliar o técnico 

veterinário na preparação para a chegada do animal ao hospital. O simples conhecimento sobre 

a raça do animal ou o seu peso podem permitir ao técnico selecionar previamente os tamanhos 

dos cateteres, dos frascos de fluidoterapia e dos tubos endotraqueais. Os proprietários devem 

ser instruídos sobre o transporte seguro dos animais de estimação. Os animais que sofrem 

traumatismo apresentam com frequência dor e, assim, os proprietários devem ser instruídos em 

como abordar o animal e colocar uma proteção do focinho improvisada, usando um cinto ou 

tiras de pano. Se o animal está não-ambulatório, pode-se referir ao proprietário para o colocar 

numa caixa ou transportador ou usar um cobertor ou toalha ou até mesmo uma maca (David, 

2012). 
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Tabela nº 1 – Questões úteis e Respostas sugeridas durante a Triagem Telefónica 

Questões Respostas 
1.O animal respira e está consciente?  Se animal não respirar nem estiver consciente, deve-se 

instituir respiração “boca-a-focinho”; 

 Se respirar e tiver consciente, não fazer nada. 

2. O animal está ativamente em convulsão?  Se sim, evitar que haja perigo de queda ou remover 

quaisquer objetos pontiagudos próximos; 

 Levar o animal imediatamente ao médico veterinário 

após terminar a convulsão, no entanto, se as convulsões 

durarem mais do que 1 a 2 minutos, deve-se levar o 

animal ainda durante a convulsão; 

 Ter cuidado com a boca do animal para não ser 

mordido.  

3. Para as pessoas que estão distantes ou não 

podem vir ao serviço de emergência: O animal 

ingeriu alguma coisa que o proprietário saiba ou 

suspeita que é venenoso, nas últimas 2 horas? 

 Em algumas situações, provocar vómito em casa pode 

ser recomendado. 

4. Existe hemorragia ativa, uma fratura evidente 

ou osso exposto? 
 Recomendar a colocação de toalha limpa sobre o local 

da lesão; 

 Se houver hemorragia, aplicar pressão no local;   

 Avisar os proprietários para terem cuidado, pois podem 

ser mordidos. 

Adaptado de David, 2012. 

 

Quando o animal chega ao serviço de urgência, deve ser realizada uma avaliação de 

triagem num curto período de tempo, sendo obtida uma breve história médica do animal através 

do proprietário do mesmo (ver fluxograma nº 1) (Reineke, 2015; Rozanski & Rush, 2007), o 

que inclui: os sinais do doente, a razão da procura por cuidados médicos e possíveis condições 

médicas concorrentes. Na área de triagem, pode ser realizada uma rápida inspeção visual e uma 

avaliação física focalizada, em que esta última é efetuada através da avaliação dos seguintes 

sistemas: respiratório, cardiovascular, neurológico e urinário. Desta forma, os animais podem 

ser classificados de acordo com a prioridade de tratamento, face ao seu quadro clínico. Isto é, 

os animais triados como prioritários de intervenção médica imediata são doentes com alterações 

nos 4 sistemas, os quais devem ser submetidos rapidamente a uma avaliação mais completa 

(Avaliação Primária), com uma duração inferior a dois minutos, e consequentemente devem 

receber um tratamento para a sua estabilização1 (Reineke, 2015). 

 

                                                           
1 Os tratamentos de estabilização são destinados à correção de alterações potencialmente fatais, identificadas durante 

a Avaliação Primária, e geralmente envolvem tratamento de choque, hipoxemia e alteração do sistema nervoso (Reineke, 2015). 
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Fluxograma nº 1 – Protocolo de Triagem: Avaliação de doentes para determinar a necessidade de 

tratamento imediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: FC- frequência cardíaca. 

Adaptado de Rozanski & Rush, 2007. 

 

Este fluxograma poderá não ser totalmente adaptado aos felinos, uma vez que, segundo 

Drobatz (2010), a manifestação de doença e determinados sinais clínicos nos felinos são muito 

subtis, no entanto, estes podem ser apenas a “ponta do iceberg” quanto à gravidade da doença. 

Desta forma, uma avaliação completa dos parâmetros vitais de um felino, que "não está indo 

bem", é essencial para se detetar possíveis problemas subjacentes graves (Drobatz, 2010). 

A zona de tratamento da área de triagem deve ser munida de equipamentos que permitam 

o tratamento de doentes críticos, tais como: suprimento de oxigénio; materiais para 

cateterização intravenosa (IV) ou intraóssea; fluidos intravenosos (IV); eletrocardiografia 

(ECG) contínua; equipamento de medição da pressão sanguínea; e suporte de armazenamento 

de instrumentos/materiais necessários numa situação de paragem cardiorrespiratória, tais como: 

Doentes chegam ao serviço de 

emergência 

Desorientação, prostração ou 

convulsões? 

FC elevada ou baixa, arritmias, 

pulso fraco? 

 

Respiração ofegante ou ruidosa? 

História significativa (ingestão 

de toxina, traumatismo, etc.) 

Doente estável 

Não 

Não 

Não 

Não 

Doente instável 
(necessário tratamento 

imediato) 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 
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tubos endotraqueais, laringoscópio, desfibrilhador elétrico e fármacos de ressuscitação 

(Reineke, 2015). 

 

2.2.1. Avaliação Primária 
 

Após a triagem do animal, este deve ser submetido a uma Avaliação Primária, que inclui 

a avaliação dos mesmos parâmetros físicos apreciados durante a triagem (ver fluxograma nº 1), 

mas de uma forma mais detalhada (ver fluxograma nº 2) (Reineke, 2015). Na tabela nº 2, pode-

se verificar quais os valores/características normais e anormais de parâmetros apreciados 

durante a Avaliação Primária.  

 

Tabela nº 2 – Achados Normais e Anormais avaliados ao Exame Físico 

Parâmetros 

avaliados 

Caninos Felinos 

Normal 
Achados de 

Emergência 
Normal 

Achados de 

Emergência 

FC 
<13,6Kg 100-140bpm 

Qualquer 

tamanho 

>160bpm 

e 

<60bpm 

140-200bpm 

<140bpm 

e 

>260bpm 
13,6-22,7Kg 80-120bpm 

>22,7Kg 60-80bpm 

FR 20-40rpm 
>50rpm ou qualquer 

esforço 
20-40rpm 

>50rpm ou 

qualquer esforço 

Membranas 

Mucosas 
Rosada 

Qualquer outra 

coloração, exceto a 

rosada 

Rosada 

Qualquer outra 

coloração, exceto a 

rosada 

TRC <2s <1s e >3s <2s <1s e >3s 

Tª 37.8-39.4ºC <36.7ºC e >40.6ºC 37.8-39.4ºC <36.7ºC e >40.6ºC 

Legenda: bpm- batimentos por minuto; FC- frequência cardíaca; FR- frequência respiratória; rpm- respirações 

por minuto; s- segundos; Tª- temperatura; TRC- tempo de repleção capilar.  

Adaptado de Breton, 2012. 

 

A Avaliação Primária determinará efetivamente se o animal se enquadra numa situação 

de emergência e se necessita de tratamento imediato (ver tabela nº 3) ou se está suficientemente 

estável para poder esperar por intervenção médica. Caso o animal seja considerado estável, 

durante a Avaliação Primária, a Avaliação Secundária será efetuada mais tarde, dependendo da 

quantidade de animais que estão à espera para serem intervencionados (Breton, 2012). 

No Anexo I (ver tabela nº 33), demonstra-se várias apresentações clínicas/doenças 

consideradas por vários autores como sendo casos clínicos de emergência em animais, que 

podem chegar aos serviços médico-veterinários de emergência. 
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Fluxograma nº 2 – Triagem: Avaliação Primária 
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Legenda: AFAST- avaliação focalizada na região abdominal através de sonografia em situação de traumatismo; ECG- 

eletrocardiografia; IO- intraósseo; IV- intravenoso; Mm- membranas mucosas; NIBP- pressão arterial não invasiva; PCV- 

volume de células concentradas; SpO2- saturação periférica da oxihemoglobina; TFAST- avaliação focalizada na região 

torácica através de sonografia em situação de traumatismo; TRC- tempo de repleção capilar; TS- sólidos totais.  

Adaptado de Reineke, 2015. 

 

 

 

 

Animal apresentado em 

departamento de emergências 

(queixa principal, anamnese, 

sinais clínicos) 

Estabilização Imediata 

 Acesso IV/IO 

 Avaliação objetiva: PCV, TS, gás 

sanguíneo venoso, lactato, SpO2, 

NIBP, ECG 

 Avaliação AFAST e TFAST 

 Oxigenoterapia 

 Fluidoterapia para correção de 

anormalidades de perfusão 

 

Avaliação Secundária 

Uma vez o doente estabilizado é 

iniciado o exame físico completo. 

 

Avaliação do Sistema Cardiovascular: 

 Mm anormais: rosa pálidas/pálidas/congestionadas 

 TRC anormal: rápido ou lento 

 Taquicardia/bradicardia 

 Mudança na qualidade de pulso 

 Extremidades frias 

Avaliação do Sistema Respiratório: 

 Apneia 

 Estridor/Estertor 

 Esforço respiratório 

 Cianose 

 Sons pulmonares anormais 

Avaliação do Sistema Nervoso: 

 Estado mental alterado: apatia, estupor, coma 

 Anisocoria 

 Convulsões 

 Paresia/paralisia intensa 

Avaliação do Sistema Urogenital: 

 Bexiga distendida 

 Prolapso uterino 

 Priapismo 

 Parto/Distócia 

Outros: 

 Suspeita de toxicidade 

 Hipertermia 

 Hipotermia 
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Tabela nº 3 – Problemas identificados que requerem Atenção Imediata 

Área Problemas Razão para ter Atenção Imediata 

R
es

p
ir

a
tó

ri
o
 

Cianose; hipoxemia intensa Lesão celular hipóxica 

Hipercápnia intensa Vasodilatação cerebral, acidose respiratória e hipoxemia 

Apneia ou esforço respiratório superficial Hipoxemia e hipercápnia 

Dispneia(1) Hipoxemia e hipercápnia 

Obstrução intensa das vias aéreas superiores Hipoxemia e hipercápnia 

Problemas de preenchimento de espaço 

pleural acentuados 

Hipoxemia e hipercápnia 

Pneumotórax Hipoxemia e hipercápnia 

Doença parenquimatosa pulmonar grave Hipoxemia e hipercápnia 

C
a

rd
io

v
a
sc

u
la

r 

Paragem cardíaca Sem sangue a fluir para o organismo 

Hipotensão Sangue insuficiente a fluir para o cérebro e o coração 

Vasoconstrição intensa Fluxo sanguíneo periférico insuficiente 

Hipovolemia Hipotensão e vasoconstrição 

Desidratação intensa Hipovolemia 

Edema acentuado Oxigenação comprometida do sangue/tecido 

Bradicardia, taquicardia ou arritmias intensas Fluxo sanguíneo insuficiente, hipotensão e paragem cardíaca 

Falha cardíaca Fluxo sanguíneo insuficiente e edema 

Hemorragia ativa Hipovolemia 

Choque Produção inadequada de energia celular 

Hipertensão Edema, hemorragia e descolamento da retina 

N
eu

ro
ló

g
ic

o
 

Convulsões Lesão cerebral, hipertermia, hipoventilação e regurgitação 

Tremores; hiperexcitabilidade Convulsões 

Coma Lesão cerebral por doença subjacente, hipotermia, hipoventilação e 

regurgitação 

Paralisia Hipoventilação 

Traumatismo cerebral Lesão cerebral por doença subjacente, hipotermia ou hipertermia, 

hipoventilação, regurgitação, hipertensão e bradicardia  

Lesão medular aguda Hipoventilação, lesão da espinal medula por doença subjacente 

A
b

d
o
m

in
a
l 

Hemorragia Hipovolemia 

Bexiga distendida e dolorosa Atonia vesical, dor, azotemia, hipercalemia e rutura da bexiga 

Rutura do trato urinário Azotemia 

Distócia Exaustão maternal e morte fetal 

Distensão gástrica Prejuízo do retorno venoso, da ventilação e da perfusão visceral e 

isquemia/necrose visceral  

Deiscência; prolapso Perfusão visceral comprometida e isquemia/necrose visceral 

O
u

tr
o

s 

Hipertermia/insolação Metabolismo elevado e produção de calor adicional e lesão tissular 

(hemólise, CID e falha renal) 

Hipoglicemia Convulsões, hipertermia e lesão cerebral 

Hipocalcemia Convulsões, hipertermia e hipotensão 

Hipercalemia Diminuição da contratilidade e do débito cardíaco e paragem cardíaca 

Anemia Diminuição do aporte de oxigénio 

Mordedura de cobra (2) Dor, necrose local, CID, hemólise e paralisia 

Queimaduras Lesão dermatológica 

Traumatismo penetrante Lesão orgânica interna e hemorragia 

Inalação de fumo Lesão dermatológica, lesão das vias aéreas superiores e inferiores e 

monóxido de carbono 

Eletrocussão Necrose tissular local, arritmias e edema pulmonar 

Glaucoma Dor e perda de visão 

Proptose Dor 

Envenenamento/intoxicação(3) Tremores, convulsões, coma, coagulopatia, hemólise e falha 

renal/hepática 

Legenda: CID- coagulação intravascular disseminada. 

Notas: (1) respiração difícil anunciada pela respiração de boca aberta ou ofegante, cabeça e pescoço estendidos, 

parede torácica assincrónica e movimento abdominal; (2) as consequências dependem do tipo específico de cobra; 

e (3) as consequências dependem do tipo específico de veneno/toxina. 

Adaptado de Macintire & Haskins, 2012. 
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Uma abordagem sistemática e simples é iniciar a Avaliação Primária recorrendo aos 

procedimentos de ressuscitação ABC (“A” = Airway/Via aérea, “B” = Breathing/Respiração e 

“C” = Circulation/Circulação) e, assim, prioriza-se a avaliação dos sistemas: respiratório e 

cardiovascular (Hackett, 2015). Os procedimentos de ressuscitação ABC são divididos em 3 

passos, sendo eles os seguintes: 

 “A” = Via aérea 

1. A via aérea está desobstruída? 

Deve-se puxar a língua do doente para a frente e remover quaisquer detritos 

que estejam a obstruir a via aérea. Nesta fase, pode ser necessário usar um laringoscópio, aspirar 

a região da via aérea e intubar para o posterior fornecimento de oxigénio. Também pode ser 

necessário proceder-se a uma traqueostomia de emergência, caso exista obstrução da via aérea 

superior e não possa ser resolvida imediatamente com as medidas anteriores (Ford & 

Mazzaferro, 2012). 

 “B” = Respiração 

1. O animal respira? 

Se o animal não respira, deve-se proceder de imediato à intubação e começar 

com ventilações artificiais com uma fonte de oxigénio suplementar. Se o animal respira, deve-

se avaliar se a FR está normal, aumentada ou diminuída e se o padrão respiratório está normal 

ou rápido e superficial ou lento e profundo com dificuldade inspiratória. Deve-se verificar se 

os sons respiratórios são normais ou se existe um estridor agudo, durante a inspiração, numa 

situação de obstrução da via aérea superior. Também se deve ter em atenção, se o animal 

apresenta a cabeça estendida e os cotovelos afastados do corpo (posição ortopneica). 

Observando a parede torácica lateral, deve-se verificar se existe dificuldade expiratória e/ou 

inspiratória. Também se deve verificar a existência de enfisema subcutâneo, o que sugere lesão 

da via aérea. Auscultando o tórax bilateralmente, deve-se verificar o seguinte: se os sons 

respiratórios são normais; se ouvem-se sons ásperos com crepitações, por causa de pneumonia, 

edema pulmonar ou pneumotórax; se os sons pulmonares se apresentam abafados, por causa de 

efusão pleural ou pneumotórax; ou se se ouvem chiados em gatos com bronquite (asma felina). 

Deve-se ter em consideração se as membranas mucosas apresentam-se normais (rosadas), 

pálidas ou cianóticas. Por fim, deve-se palpar o pescoço, o tórax lateral e a região cervical dorsal 

para se verificar a possível existência de deslocamento traqueal, enfisema subcutâneo e fraturas 

de costelas (Ford & Mazzaferro, 2012). 
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 “C” = Circulação 

1. Qual é a FC e o ritmo cardíaco do doente? 

Durante a auscultação cardíaca, deve-se verificar se os sons cardíacos 

estão abafados, por possível hipovolemia, efusão pericárdica ou pleural, pneumotórax ou hérnia 

diafragmática. Deve-se palpar o pulso, para se verificar se apresenta uma qualidade de pulso 

forte, regular e sincrónica com os batimentos cardíacos ou se existe pulso fraco e irregular. Para 

além disto, deve-se avaliar o ritmo cardíaco, através de ECG, e a pressão sanguínea (Ford & 

Mazzaferro, 2012). 

2. Animal apresenta hemorragia? 

Se se verificar sangue, deve-se usar luvas na manipulação do animal, pois 

o sangue pode ser do mesmo e, desta forma, evita-se possíveis contaminações das feridas. Se o 

animal apresentar hemorragia ou feridas externas, deve-se aplicar pressão sobre a lesão através 

de bandagem, de maneira, a prevenir hemorragias e contaminações futuras (Ford & Mazzaferro, 

2012). 

3. Estabelecimento de acesso vascular ou intraósseo 

Se o animal se apresentar em choque hemorrágico ou hipovolémico, deve-

se administrar fluidoterapia para reanimação imediata. Inicia-se a fluidoterapia com ¼ da dose 

calculada de fluidos cristalóides para tratamento de choque (cão: 0.25 x [90ml/kg]; gato: 0.25 

x [44ml/kg]) e, posteriormente, reavalia-se os parâmetros de perfusão de FC, TRC e pressão 

sanguínea. Em situações de suspeita de contusões pulmonares, o uso de colóides em bólus de 5 

ml/kg pode melhorar a perfusão do que com volumes menores de fluidoterapia. Uma 

hemorragia abdominal aguda causada por traumatismo pode ser travada através de compressão 

abdominal através de bandagem (Ford & Mazzaferro, 2012). 

 

David (2012) refere uma outra abordagem sistemática a que os animais podem ser 

submetidos, que é através da aplicação dos procedimentos de ressuscitação ABCDE, que são 

“A” = Airway/Via aérea, “B” = Breathing/Respiração, “C” = Circulation/Circulação, “D” = 

Dysfunction of the central nervous system/Disfunção do sistema nervoso central e “E” = 

Examination/Exame. Desta forma, 3 grandes sistemas corporais são avaliados, sendo eles os 

seguintes: respiratório, cardiovascular e neurológico (David, 2012). 
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Como os procedimentos “A”, “B” e “C” foram descritos anteriormente, de seguida, serão 

descritos os procedimentos: 

 “D” = Disfunção do sistema nervoso central 

A disfunção ou incapacidade do SNC (sistema nervoso central) refere-se ao estado 

neurológico do doente, que pode ser avaliado através da observação e da palpação. Pode-se 

realizar um exame neurológico superficial ao focalizarmo-nos no nível de consciência do 

doente, no reflexo pupilar à luz, na postura e na resposta à dor (superficial e profunda). Um 

animal deprimido pode estar relacionado com traumatismo ou com aporte de oxigénio 

insuficiente para o cérebro. Por outro lado, a atividade convulsiva pode resultar de causas 

intracranianas ou extracranianas (David, 2012). 

Se um animal se apresenta em decúbito e apresenta uma postura anormal ou não 

é visto a andar ou a fazer movimentos voluntários, deve-se assumir que estamos perante um 

quadro de traumatismo da medula espinal e, assim, deve-se imobilizar o animal até se provar o 

contrário (David, 2012). 

Nesta fase, o responsável pela avaliação do animal deve ter em consideração os 

seguintes aspetos: o doente está alerta e responsivo, deprimido mas é possível estimulá-lo, em 

estupor (estimulado apenas com estimulação dolorosa) ou em coma; como se apresentam as 

pupilas (dilatadas, contraídas, de igual tamanho e responsivas à luz); a postura em que o animal 

se apresenta; se o animal responde a estímulos dolorosos; e se existe atividade convulsiva 

(David, 2012).   

 “E” = Exame 

Neste passo, é realizada uma avaliação rápida de todo o corpo, cujo objetivo é 

determinar e localizar possíveis problemas adicionais. O responsável pela avaliação do doente 

deve ter em consideração os seguintes aspetos: se existem lacerações, feridas ou perfurações; 

se existem hematomas e se estes têm piorado; se existem fraturas; se o abdómen está doloroso 

ou distendido; e se há evidência de debilidade ou outro sinal de doença (David, 2012). 

 

Por outro lado, Reineke (2015) refere que a Avaliação Primária pode ser realizada através 

da apreciação de parâmetros físicos, que serão descritos em seguida e que estão relacionados 

na sua maioria com 4 sistemas corporais, sendo estes os seguintes: respiratório, cardiovascular, 

neurológico e urinário (ver fluxograma nº 2). 
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2.2.1.1. Avaliação do Sistema Respiratório 
 

A avaliação deste sistema é focada na determinação da presença ou ausência de 

hipoxemia ou hipoventilação, pois uma hipoxemia prolongada pode resultar numa falha 

multiorgânica. Caso a hipoxemia seja diagnosticada com base na avaliação efetuada durante a 

triagem, deve-se implementar imediatamente a suplementação de oxigénio e o tratamento 

definitivo para a causa do compromisso respiratório. Inicialmente, deve-se verificar a existência 

de obstrução das vias aéreas superiores. Caso se verifique que o animal não respira, deve-se 

intubar imediatamente o animal com um tubo endotraqueal e iniciar ventilação artificial com 

pressão positiva. A presença de estertores ou estridores juntamente com esforço respiratório 

evidente pode indicar obstrução das vias aéreas superiores (Reineke, 2015). 

Alguns animais em esforço respiratório podem adotar uma postura ortopneica. Outros 

sinais clínicos relacionados com alterações do sistema respiratório são os seguintes: ausência 

de movimento da parede torácica, esforço respiratório exagerado, respiração de boca aberta e 

respiração paradoxal. Quando o esforço respiratório é elevado e promove a fadiga respiratória, 

pode ocorrer a respiração paradoxal, que é caracterizada pelos movimentos opostos das paredes 

torácica e abdominal, durante a inspiração e a expiração (David, 2012). 

Em animais com problemas nas vias aéreas, deve-se proceder à avaliação da frequência 

e esforço respiratório e da cor das membranas mucosas e à auscultação da traqueia e do tórax. 

A presença de membranas mucosas cianóticas representa um sinal grave e tardio de hipoxemia. 

Se um animal apresentar esforço respiratório e, na auscultação, se verificar alterações 

significativas (sons pulmonares abafados, crepitações pulmonares ou sibilos), deve-se 

suplementar o animal com oxigénio. A taquipneia (FR superior a 40rpm) pode indicar a 

presença de hipoxemia, mas também pode estar associada com condições concorrentes, tais 

como: hipovolemia, dor, distensão abdominal e medo. Aquando da avaliação do sistema 

respiratório, a hipoxemia também pode ser diagnosticada através de pulsioxímetro (Reineke, 

2015; Sorrell-Raschi, 2015) ou de análise de gases arteriais. Quanto ao pulsioxímetro, valores 

de pelo menos 95% são considerados normais, mas valores inferiores a 95% (Reineke, 2015), 

que correspondem a uma PaO2 (pressão parcial de oxigénio no sangue arterial) inferior a 

80mmHg, indicam hipoxemia (Reineke, 2015; Sorrell-Raschi, 2015). Para além disto, a parede 

torácica pode ser palpada para se avaliar a integridade da mesma, sendo que a perceção de 

crepitações pode indicar enfisema subcutâneo, que pode ser causado por ruturas traqueais ou 

defeitos da parede torácica (David, 2012). 
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Quanto aos doentes felinos, o aumento da frequência e do esforço respiratório juntamente 

com respiração de boca aberta indicam a presença de hipoxemia intensa. Manipulações 

mínimas destes animais, como a realização do exame físico ou a aplicação de um cateter IV, 

podem levar a um colapso cardiorrespiratório. Tendo em conta este fato, os gatos beneficiam 

de serem colocados imediatamente numa caixa suplementada em oxigénio, antes de ser 

realizada uma Avaliação Primária completa, e, quando os sinais respiratórios tiverem 

melhorado, esta avaliação deve ser instituída (Reineke, 2015). 

 

2.2.1.2. Avaliação do Sistema Cardiovascular 
 

A avaliação do sistema cardiovascular é realizada para se identificar a presença de 

perfusão tissular insuficiente, o que leva à diminuição da entrega de oxigénio nos tecidos. Se 

uma inadequada perfusão tissular não for detetada, pode resultar em hipóxia dos tecidos, 

desencadeando uma cascata de eventos que podem levar a uma disfunção multiorgânica e, por 

fim, à morte do doente. Sendo fundamental verificar a cor das membranas mucosas, o TRC, a 

FC e a qualidade de pulso (pulso metatársico dorsal e pulso femoral) e deve-se proceder à 

auscultação cardíaca (Reineke, 2015). 

A diminuição do débito cardíaco pode ocorrer devido à hipovolemia2, de traumatismo ou 

de doença cardíaca. Sinais clínicos sugestivos da diminuição do débito cardíaco incluem: 

taquicardia, membranas mucosas pálidas, TRC prolongado, qualidade de pulso fraca, 

extremidades frias e estado mental alterado (David, 2012). 

Existem 6 parâmetros que avaliam a perfusão tissular e que devem ser apreciados, sendo 

eles os seguintes (David, 2012): cor das membranas mucosas3; TRC4; FC; qualidade de pulso;  

temperatura das extremidades e estado mental5. 

A avaliação criteriosa dos parâmetros cardiopulmonares em conjugação com a história 

clínica permite detetar a presença de choque (ver tabela nº 4). No exame físico do doente, 

                                                           
2 Pode resultar de perda de sangue ou de outro fluido (David, 2012). 

3 Cor das gengivas, da conjuntiva, do pénis ou da vulva (David, 2012).  

A cor da membrana pode ser: pálidas/brancas (a anemia ou vasoconstrição); vermelhas (vasodilatação hipertermia ou 

septicemia); cianóticas/azuis (hipoxemia intensa); ictéricas/amarelas (hemólise ou doença hepática); e castanhas 
(metahemoglobinemia) (David, 2012). 

4 Tempos curtos de TRC (inferiores a 1-2 segundos) são sugestivos de vasodilatação (David, 2012). 

Tempos longos de TRC (superiores a 2 segundos) são resultado de vasoconstrição periférica e causam diminuição da perfusão 
periférica (David, 2012). 

5 Pode ser resultado de perfusão inapropriada (David, 2012). 
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parâmetros consistentes com hipoperfusão tissular incluem: membranas mucosas pálidas, 

taquicardia ou bradicardia (esta última no caso dos felinos), pulsos fracos ou inexistentes e TRC 

prolongado (Reineke, 2015; Aldrich, 2007).  

 

Tabela nº 4 – Parâmetros de Diagnóstico consistentes com Choque 

Parâmetro Valor 
Estado mental Prostração 

Membranas mucosas 

Rosa pálidas 

Pálidas 

Congestionadas 

TRC >2s 

FC 

Gatos:>220bpm; <160bpm 

Cães de raça pequena:>160bpm 

Cães de raça grande:>100bpm 

FR >40rpm 

Qualidade de pulso Pulso femoral ou metatársico ausente ou fraco 

Pressão arterial sistólica <90mmHg 

Lactato >2,5mmol/L 

Legenda: bpm- batimentos por minuto; FC- frequência cardíaca; FR- frequência respiratória; rpm- respirações 

por minuto; TRC- tempo de repleção capilar. 

Adaptado de Reineke, 2015. 

 

As medições de pressão sanguínea, por via Doppler, inferiores a 90mmHg são 

considerados valores baixos e podem representar choque. Para além disto, também é importante 

ressalvar que animais em estados iniciais de choque compensado podem apenas apresentar 

pequenas alterações nos parâmetros cardiovasculares, como, por exemplo, na FC e na qualidade 

de pulso. Por outro lado, os estados tardios de choque ou choque descompensado apresentam 

alterações marcadas nos parâmetros cardiovasculares. Desta forma, animais com estados 

iniciais de choque podem ser triados com prioridade de tratamento mais baixa (Reineke, 2015). 

Sob condições de hipóxia, as células passam a realizar metabolismo anaeróbio e, assim, 

o lactato é produzido (Laforcade & Silverstein, 2015; Reineke, 2015; Aldrich, 2007). Desta 

forma, concentrações sanguíneas de lactato superiores a 2,5mmol/L podem indicar 

hipoperfusão sistémica (Reineke, 2015). 

Durante a Avaliação Primária, a apreciação deste sistema pode incluir a obtenção de um 

traçado de ECG para avaliar arritmias cardíacas, que podem alterar o débito cardíaco, e a 

medição não-invasiva da pressão sanguínea (Reineke, 2015). 
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2.2.1.3. Avaliação do Sistema Neurológico 
 

A apreciação do sistema neurológico (ver Anexo II – tabela nº 34) deve incluir a análise 

das lesões cerebrais ou medulares (Reineke, 2015), sendo que uma avaliação neurológica 

imediata deve incluir uma avaliação do estado mental e da capacidade ambulatória do animal 

(Brown & Drobatz, 2007). A observação da atitude do animal deve ser feita sem estimulação 

do mesmo. Se o doente apresentar estado mental alterado, avalia-se a sua resposta ao toque, ao 

som e aos estímulos dolorosos. Um estado mental alterado pode ser resultado de perfusão 

inapropriada ou de um problema cerebral primário (David, 2012). Alterações neurológicas que 

requerem intervenção para estabilização imediata do doente são: convulsões; alteração do 

estado mental, tais como estupor ou coma; e paralisia aguda grave com perda de nocicepção. 

As convulsões devem ser tratadas imediatamente, devido à atividade convulsiva prolongada 

poder resultar em hipertermia, edema cerebral e lesão cerebral irreversível. Quando um animal 

apresenta um estado mental gravemente alterado, suspeita-se de pressão intracraniana 

aumentada, na qual deve-se reverter a situação imediatamente através de tratamento adequado. 

Tal é necessário, pois uma pressão intracraniana aumentada num longo período de tempo pode 

promover a isquemia cerebral e a herniação através do forâmen magno. Quando se suspeita de 

lesão medular traumática, deve-se imobilizar o animal, minimizando as possíveis 

movimentações do mesmo, de maneira a evitar mais lesões (Reineke, 2015). 

 

2.2.1.4. Avaliação do Sistema Urinário 
 

Na apreciação imediata do sistema urinário, deve-se avaliar a capacidade de micção e 

efetuar a palpação da bexiga (Brown & Drobatz, 2007). Os animais com lesão renal aguda ou 

com obstrução uretral podem desenvolver acidose metabólica, hipercalemia, arritmias cardíacas 

e, por fim, morte. Nos felinos machos, a obstrução uretral é uma apresentação clínica frequente, 

de aproximadamente 9% das visitas de gatos em serviço de emergência. Desta forma, em todos 

os gatos machos, que se apresentam em serviço de emergência, deve-se efetuar a palpação da 

bexiga para despiste da presença de obstrução uretral. Tanto em cães como em gatos, que 

apresentem bexiga distendida juntamente com bradicardia, deve-se efetuar ECG para avaliar 

arritmias cardíacas, resultantes de hipercalemia. Nos animais obstruídos, deve-se proceder 

imediatamente ao tratamento para estabilização do animal, nomeadamente cateterização 

urinária. Para além disto, animais com história de diminuição da eliminação de urina sem bexiga 
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palpável e bradicardia concorrente devem ser avaliados para despiste de lesão renal aguda e 

uroabdómen (Reineke, 2015). 

 

2.2.1.5. Avaliação da Pressão Arterial 
 

O débito cardíaco e a resistência vascular sistémica originam a pressão arterial. Cada 

ejeção ventricular esquerda na aorta e árvore arterial cria um pulso de pressão cujo pico mais 

alto é a pressão arterial sistólica. O débito cardíaco, a resistência vascular sistémica e a 

viscosidade do sangue interagem de maneira complexa para afetar a pressão arterial sistólica. 

Valores normais para a pressão sistólica (PS) são 110-190mmHg, em cães, e 120-170mmHg, 

em gatos. O sangue ejetado durante a sístole é parcialmente armazenado nas artérias distendidas 

que se recuperam para criar a pressão diastólica (PD). Durante a diástole, o volume sanguíneo 

e a elasticidade arterial afetam a PD. Os valores normais de PD são 55-110mmHg, em cães, e 

70-120mmHg, em gatos. A pressão arterial média (PAM) é a média integrada de pressões ao 

longo do ciclo cardíaco, sendo calculada através da seguinte fórmula: PAM = PD + [(PS – PD) 

/ 3]. Assim sendo, os valores normais de PAM são, aproximadamente, 73-137mmHg e 87-

137mmHg, em cães e em gatos, respetivamente (Aldrich, 2007). 

Segundo Brown e colaboradores (2007), pode-se classificar a pressão arterial em cães e 

gatos, tendo por base o risco de futura lesão de órgão-alvo. As categorias de risco II a IV (ver 

tabela nº 5) podem apresentar: insuficiência renal; hipertiroidismo (gatos); febre; dor; doença 

neurológica central; drogas; policitemia; e sobrecarga de fluidos (Aldrich, 2007). 

 

Tabela nº 5 – Classificação de pressão arterial em cães e gatos, baseada no risco de futura lesão de 

órgão-alvo 
 

Categoria de 

Risco 

Pressão Arterial 

Sistólica 

Pressão Arterial 

Diastólica 

Risco de futura lesão de 

órgão-alvo 

I <150 <95 Mínimo 

II 150-159 95-99 Ligeiro 

III 160-179 100-119 Moderado 

IV ≥180 ≥120 Grave 

Adaptado de Brown et al., 2007. 
 

Por outro lado, os cães e gatos são considerados hipotensos, quando têm uma PS 

<90mmHg, uma PAM <60mmHg e/ou uma PD <50mmHg (Stepien & Boswood, 2007), 

devendo-se proceder à sua correção (Aldrich, 2007). 
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A medição da pressão arterial é útil na avaliação da função cardiovascular e é incluída na 

avaliação inicial de muitos doentes que chegam às urgências. Os sistemas indiretos de medição 

de pressão arterial (ex.: método Doppler esfigmomanométrico ou método oscilométrico) são 

úteis para a avaliação de pressão arterial alta em doentes com hipertensão sistémica, mas são 

menos úteis em doentes hipotensos, em que a palpação do pulso no membro distal pode ser 

difícil. Os métodos invasivos de monitorização da pressão arterial envolvem a colocação de um 

cateter arterial e são mais precisos do que os métodos não invasivos, quando a pressão arterial 

é baixa. A artéria pedal dorsal é acessível e pode ser cateterizada na maioria dos cães, após a 

infiltração anestésica local (exemplo: lidocaína), enquanto, nos gatos, pode ser exigido um corte 

cirúrgico arterial femoral para o estabelecimento de uma linha arterial. Uma vez que o acesso 

arterial é estabelecido, a pressão arterial basal é gravada e a monitorização contínua da pressão 

arterial pode ser usada ao longo da terapia inicial (Stepien & Boswood, 2007). 

 

2.2.1.6. Considerações Adicionais 
 

Nas situações de ingestão de toxina ou possível intoxicação, os animais devem ser triados 

imediatamente para a área de tratamento. Depois de se proceder à avaliação primária completa, 

devem ser realizados os procedimentos de desintoxicação de forma célere, porque o tratamento 

implementado tardiamente pode ter consequências potencialmente fatais. Os procedimentos de 

desintoxicação são: indução de vómito; administração de carvão ativado ou, se indicado, 

promover diurese através de fluidoterapia (Reineke, 2015). 

As emergências reprodutivas, tais como distócia, priapismo ou parafimose, devem ser 

imediatamente avaliadas e tratadas (Reineke, 2015). Quanto à distócia, ao submeter-se a cadela 

ou gata a um exame radiográfico, deteta-se rapidamente se existem neonatos no canal do parto 

(Breton, 2012).  

Em situações de hemorragia ativa e de feridas abertas, deve-se proceder à aplicação de 

pensos para ajudar a controlar a hemorragia e a reduzir a contaminação adicional das feridas 

até ao tratamento definitivo poder ser realizado (Reineke, 2015). 

 

2.2.2. Avaliação Secundária 
 

Após a Avaliação Primária e o tratamento de estabilização iniciado, caso este último seja 

necessário, deve-se efetuar um novo exame físico completo e mais aprofundado, sendo 

denominado por Avaliação Secundária. Durante esta avaliação, os sistemas apreciados durante 
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a Avaliação Primária (respiratório, cardiovascular, neurológico e urinário) devem ser 

novamente reavaliados, juntamente com a realização de um exame físico completo. Este último 

pode ser caracterizado como sendo efetuado através de uma avaliação que vai desde a "ponta 

do nariz até a ponta da cauda" do animal (Reineke, 2015). Nesta avaliação, são identificados 

todos os problemas do animal e continua-se a efetuar a terapêutica necessária, priorizando o 

tratamento dos problemas mais graves, e, assim, antecipa-se futuros problemas que coloquem 

em risco a vida do animal (Mathews, 2006). 

Nesta fase, deve-se ter em conta vários aspetos relacionados com o quadro clínico do 

animal, tais como: quais são os cuidados de suporte que o animal necessita de momento; se são 

necessários procedimentos de diagnóstico adicionais e se o animal está suficientemente estável 

para tolerar a execução desses procedimentos; se é necessário um período adicional de 

observação do animal, antes de serem estabelecidos mais planos de tratamento; se é necessário 

intervenção cirúrgica imediata; e quais serão os riscos anestésicos em determinado doente (Ford 

& Mazzaferro, 2012). 

Durante a Avaliação Secundária, pode-se utilizar a mnemónica A CRASH PLAN, que é 

útil para nos assegurarmos que nenhum sistema corporal é esquecido de ser avaliado (Mathews, 

2006).  

O acrónimo A CRASH PLAN é discriminado de seguida: 

 “A” = Airway, Breathing and Bleeding (Via aérea, Respiração e 

Hemorragia) 

Em emergências respiratórias, administrar 100% de oxigénio através de 

máscara, cânula nasal ou traqueostomia. O compromisso respiratório pode resultar de 

hemorragia, que causa: taquipneia, devido ao diminuído volume circulante; dispneia, devido a 

hemorragia nas vias aéreas ou no parênquima pulmonar; ou dispneia e diminuição dos sons 

pulmonares, devido a hemorragia no espaço pleural (Mathews, 2006). 

 “C” = Circulation and Cardiovascular (Circulação e Cardiovascular) 

Se a qualidade de pulso e a pressão sanguínea estiverem fracas, deve-se 

identificar a causa, que poderá ser uma das descritas em seguida: volume circulante diminuído, 

por perda de fluido ou sangue, devido a hemorragia, diarreia ou vómito; vasoconstrição por 

estimulação simpática com ou sem choque (pulso periférico apresenta-se fraco a ausente); 

hipotermia ou hipertermia (pulsos delimitados ou fracos a ausentes); lesão miocárdica ou 

arritmias supraventriculares e ventriculares (défices de pulso podem ou não ser detetados); 

toxicidades, que podem incluir medicações recentemente administradas; septicemia (a 

qualidade de pulso pode ser delimitada); traumatismo cerebral; e tamponamento cardíaco (os 
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sons pulmonares apresentam-se normais, mas os sons cardíacos apresentam-se ausentes ou 

abafados) (Mathews, 2006). 

 “R” = Respiratory Emergency (Emergência Respiratória) 

Estas emergências incluem as seguintes condições clínicas: obstrução das vias 

aéreas superiores (CE, paralisia laríngea, sangue) e lesões traqueais; doença das vias aéreas 

inferiores, devido a contusões pulmonares, hemorragia, doença pulmonar parenquimatosa 

(pneumonia, neoplasia pulmonar, edema pulmonar não-cardiogénico e asma), hérnia 

diafragmática e problemas do espaço pleural (pneumotórax, hemorragia e efusão); e lesão da 

parede torácica, como, por exemplo, feridas penetrantes ou costelas fraturas com ou sem o tórax 

se apresentar instável (Mathews, 2006). 

 “A” = Abdomen and Analgesics (Abdómen e Analgésicos) 

Neste ponto, palpa-se o abdómen do animal e verifica-se se o doente apresenta 

dor. Inspeciona-se a região umbilical do animal e, se observar-se eritema na região umbilical, 

pode ser sugestivo de hemorragia intra-abdominal. Deve-se proceder à avaliação da região 

torácica, paralombar, inguinal e caudal e, desta forma, pode-se detetar a existência de massas 

palpáveis. Deve-se avaliar toda a área de pele para detetar possíveis contusões ou feridas 

penetrantes. Também se deve percutir e auscultar o abdómen para detetar possíveis 

borborigmos (Ford & Mazzaferro, 2012). 

Os doentes mais traumatizados apresentam-se dolorosos e, desta forma, depois 

ou ainda durante a Avaliação Primária, deve-se considerar a administração de analgésicos, tais 

como: butorfanol para dor ligeira a moderada em cães e gatos, através da dose 0.1-0.4mg/kg 

por via IV ou IM (intramuscular), e oximorfona ou hidromorfona em cães e gatos, através da 

dose 0.02-0.1mg/kg por via IV ou IM, em casos clínicos extremamente dolorosos (Mathews, 

2006). 

 “S” = Spine and Skin (Coluna vertebral e Pele) 

Deve-se proceder à palpação da coluna vertebral para avaliar a sua simetria e 

despistar dor, tumefação ou fratura nesta região. Ainda neste ponto, deve-se realizar o exame 

neurológico desde a vértebra C1 até à última vértebra caudal (Ford & Mazzaferro, 2012). 

Quanto à pele, avaliar possíveis causas dermatológicas que fazem com que um 

animal se apresente em estado crítico, ou seja, deve-se avaliar: feridas, queimaduras e o tipo de 

contaminação (exemplo: química) (Mathews, 2006). 
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 “H” = Head trauma, seizures, altered sensorium, stupor, coma; Hydration; 

and Hypothermia or hyperthermia (Traumatismo cerebral, convulsões, estado 

sensorial, estupor e coma; Hidratação; e Hipotermia ou hipertermia) 

Nesta fase, deve-se avaliar os olhos, ouvidos, boca, dentes, nariz e todos os 

nervos cranianos. Em situações de traumatismo cerebral, deve-se aplicar fluoresceína nos olhos 

para se avaliar possíveis úlceras corneais. Também se deve ter atenção à presença de anisocoria 

ou síndrome de Horner (Ford & Mazzaferro, 2012). Também deve-se avaliar a hidratação, a 

perfusão tissular, a temperatura e possíveis toxicidades (Mathews, 2006). 

 “P” = Pelvis, Perineum and Penis (Pélvis, Peritoneu e Pénis) 

Neste ponto, deve-se realizar a avaliação da área perineal, anal e da genitália 

externa, a palpação de fraturas e a deteção de hemorragias (Ford & Mazzaferro, 2012; Mathews, 

2006). 

 “L” = Limbs (Membros) (Mathews, 2006) 

Nesta fase, avalia-se a pele, músculos e tendões dos membros anteriores e 

posteriores. Em situações de fratura, deve-se proceder à rápida imobilização do membro para 

prevenir danos futuros e para auxiliar no controlo da dor (Ford & Mazzaferro, 2012). 

 “A” = Arteries and Veins (Artérias e Veias) (Mathews, 2006) 

Nesta fase, avalia-se o pulso através da palpação das artérias periféricas e 

procede-se à medição da pressão sanguínea (Ford & Mazzaferro, 2012). 

 “N” = Nerves and Neurological assessment (Nervos e Avaliação neurológica) 

Nesta fase, deve-se efetuar a avaliação neurológica do sistema nervoso central 

e periférico (Mathews, 2006). À distância, avalia-se o nível de consciência (exemplos: 

consciente e comatoso), o comportamento e a postura. Verificar se as pupilas estão simétricas 

e responsivas à luz ou se se verifica anisocoria. Quanto às posturas anormais, o animal pode 

apresentar postura de Schiff-Sherrington, que se caracteriza por membros anteriores rígidos 

estendidos e paralisia flácida dos membros posteriores, o que pode significar um choque grave 

da coluna vertebral ou uma medula espinal cortada (Ford & Mazzaferro, 2012). 

 

Os animais que não respondem à ressuscitação inicial geralmente têm graves distúrbios 

fisiológicos em curso ou preexistentes, que contribuem para grave instabilidade metabólica e 

cardiovascular. Se há um doente que não responde ou responde, mas depois deixa de responder, 

aos esforços de reanimação inicial, o clínico responsável pelo quadro clínico deve estar alerta 

para a possível descompensação deste animal. Sinais clínicos que indicam que um animal está 
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em fase de descompensação são os seguintes: qualidade de pulso periférico fraco; extremidades 

periféricas frias; membranas mucosas cianóticas ou pálidas; tempo de repleção prolongado; 

temperatura corporal aumentada ou diminuída; débito renal diminuído em doente 

normovolémico; estado mental inapropriado ou confusão; depressão; taquicardia ou 

bradicardia; HTC (hematócrito) diminuído; abdómen distendido e doloroso; arritmia cardíaca; 

padrão respiratório anormal; dificuldade respiratória; perda sanguínea gastrointestinal por 

hematemese ou pelas fezes. Possíveis causas de descompensação aguda são os seguintes: falha 

renal aguda; síndrome do desconforto respiratório agudo; rutura gástrica e intestinal; arritmia 

cardíaca; edema e hemorragia do SNC e herniação do tronco cerebral; coagulopatias, incluindo 

CID; hemorragia interna; síndrome de disfunção de órgãos múltiplos; pneumotórax; contusões 

pulmonares; tromboembolismo pulmonar; choque séptico/sépsis; síndrome de resposta 

inflamatória sistémica; e rutura de bexiga (Ford & Mazzaferro, 2012). 

Após as Avaliações Primária e Secundária, a lista de problemas deve ser formulada com 

planos de diagnóstico e de terapêutica para cada problema. Os doentes devem ser monitorizados 

frequentemente, mesmo que pareçam estáveis durante 24 horas ou por um período mais longo 

(Mathews, 2006). 
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2.3. Avaliação da Dor 
 

O desconforto abrange uma vasta gama de experiências sensoriais e emocionais, sendo a 

dor uma delas. Quando o desconforto é grande ou prolongado, o comportamento normal é 

alterado e, desta forma, refere-se que o animal está sofrendo (Macintire, Drobatz, Haskins & 

Saxon, 2012). A palavra dor foi mais recentemente definida pela International Association for 

the Study of Pain como sendo “uma experiência emocional ou sensorial desagradável 

associada a lesões teciduais reais ou potenciais ou descrita em termos de tais lesões” (Loeser 

et al., 1994). 

Através desta definição, depreende-se que a dor é uma situação subjetiva e não pode ser 

verdadeiramente medida de forma precisa por um observador externo (Perkowski, 2015). A dor 

é a perceção desagradável de um estímulo físico nocivo, que evoca uma resposta protetora por 

parte do indivíduo, para que seja evitada a causa desse mesmo estímulo (Macintire et al., 2012). 

A nocicepção é a resposta neural a estímulos nocivos que causam lesão tecidular (Macintire et 

al., 2012) e como tal envolve uma série de eventos eletroquímicos, que começam no local da 

lesão e que resultam na perceção de dor (Perkowski, 2015). A perceção de dor e a resposta a 

estímulos nocivos são determinadas pelo grau de lesão e pela experiência do indivíduo 

(Perkowski, 2015). Quanto aos animais neonatos e pediátricos, estes parecem ter um limiar de 

dor e ansiedade inferior aos animais mais velhos (Ford, Mazzaferro, Looney, Hansen, & Hardie, 

2012).  

Em medicina veterinária, torna-se mais difícil a avaliação da dor, devido às limitações na 

comunicação verbal e por ser efetuada dentro dos limites de um ambiente hospitalar, onde a 

ansiedade e o estresse podem confundir a avaliação precisa das mudanças no estado clínico do 

doente (Perkowski, 2015). 

Nos seres humanos e nos animais, a dor tem etiologia multifatorial, sendo que as causas 

da mesma (psicológicas ou físicas) podem derivar de diferentes mecanismos dentro da medicina 

de emergência, tais como: traumatismo, doença infeciosa, negligência, estresse ambiental, 

cirurgia e descompensação aguda de condições médicas crónicas (Ford et al., 2012). 

A dor pode ser classificada em duas categorias: dor aguda e dor crónica (Ford et al., 2012; 

Valtolina & Goggs, 2012). Desta forma, a dor aguda é caraterizada por ser abrupta no início, 

relativamente curta em duração e poder ser reduzida facilmente através de analgésicos. A dor 

aguda pode ter diferentes tipos de causas, tais como: traumatismo; queimadura; pós-operatória; 

músculo-esquelética; e visceral ou pleural. Por outro lado, a dor crónica é um distúrbio físico 

ou emocional de longa duração, com início lento e de difícil tratamento. A dor crónica também 
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pode ter diferentes tipos de causas, tais como: artrite; oncológica; neurológica; e músculo-

esquelética (Ford et al., 2012). 

A dor não tratada pode causar modificações imediatas no eixo neuro-hormonal, o que 

promove a inquietação/agitação, aumento da FC e FR, febre e flutuações da pressão sanguínea, 

que, por sua vez, são alterações prejudiciais para a cura do animal. O efeito produzido pela 

maioria das mudanças neuro-hormonais é o aumento da secreção de hormonas catabólicas em 

detrimento da secreção de hormonas anabólicas, o que leva o organismo a entrar num estado 

catabólico. Desta forma, podem ocorrer os seguintes efeitos: hiperglicemia, que é produzida e 

pode persistir por aumento de glucagon e relativa falta de insulina; atividade lipolítica, que é 

estimulada por cortisol, catecolaminas e hormona de crescimento; efeitos cardiorrespiratórios, 

que incluem aumento do débito cardíaco, vasoconstrição, hipoxemia e hiperventilação; e 

aumento nos tecidos e nos níveis sanguíneos de prostaglandinas e citoquinas, devido à dor 

associada à inflamação, o que promove indiretamente o catabolismo proteico, que, por sua vez, 

aumenta o gasto energético do corpo (Ford et al., 2012). 

Os sinais clínicos associados a dor aguda em cães e gatos podem ser divididos em sinais 

fisiológicos e comportamentais. Os sinais fisiológicos são os seguintes: aumento da FC; 

aumento da FR; aumento da pressão sanguínea; aumento da Tª; salivação; e pupilas dilatadas. 

Quanto aos sinais comportamentais, serão descritos em seguida: vocalização (rosnar, lamentar, 

choramingar e gemer - cães; ronronar e rosnar - gatos); inquietação/agitação; relutância à 

manipulação da área dolorosa; depressão/inatividade; insónia ou relutância em deitar-se; 

inapetência; aumento da agressividade ou timidez; postura anormal (curvado e posição de 

oração); alterações na marcha; lamber ou morder a área dolorosa; tremores e aumento da tensão 

muscular; expressão facial alterada (exemplo: olhar fixo); deixar de executar “grooming” 

(gatos); e aumento ou diminuição da micção e deixar de usar a liteira (gatos) (Perkowski, 2015). 

Quanto à dor crónica, a severidade da dor pode não estar correlacionada com a gravidade 

de qualquer condição patológica que possa estar presente. A dor crónica pode muito bem passar 

despercebida em cães e gatos, mesmo por proprietários ou tratadores, especialmente se 

insidiosa no início, como por exemplo nas seguintes situações: doença oncológica, doença 

dental ou doença degenerativa. Alguns sinais clínicos de dor crónica em cães e gatos são: 

inapetência; diminuição da atividade física; taquipneia; diminuição do interesse no meio 

ambiente envolvente; e posturas corporais anormais (ver tabela nº 6 e 7) (Ford et al., 2012). 
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Tabela nº 6 – Manifestações Comportamentais de Dor 

Característica 

Comportamental 
Manifestações de Dor (cães e gatos) 

Atitude 
- alteração de atitude, tornando-se agressivo ou retraído; 

- agressão em resposta a movimento vigoroso na área dolorosa; 

- insónia. 

Vocalização - vocalização em resposta à palpação ou movimento da área dolorosa. 

Postura, locomoção 

- colocam-se de forma a protegerem a área dolorosa; 

- dor abdominal grave pode resultar em postura curvada, posição de 

oração, inclinação e/ou rotação; 

- relutância em deitar-se; 

- tremendo/diminuição da tensão muscular. 

Expressão facial 
- “olhando para o infinito”; 

- orelhas caídas. 

“Grooming” 
- diminuição da limpeza da superfície corporal; 

- lamber, morder ou coçar a área dolorosa; 

- se a dor for intensa, pode ocorrer automutilação. 

Nível de atividade 
- agitação ou diminuição do nível de atividade em geral; 

- não usar a liteira; aumento ou diminuição da micção. 

Consumo de alimento e água - diminuição. 

Adaptado de Valtolina & Goggs, 2012. 

 

Quanto aos gatos, esta espécie tem tendência a demonstrar um comportamento de maneira 

a ocultar a dor, como, por exemplo, afastarem-se dos indivíduos do seu meio familiar, 

posicionando-se em áreas isoladas durante dias ou semanas (Ford et al., 2012). 

 

Tabela nº 7 – Manifestações Comportamentais de Dor segundo a espécie 

Espécies Manifestações de Dor (específicas da espécie) 

Felino 

- vocalização é rara; 

- sibila, rosna ou agride quando alguém se aproxima ou o manipula; 

- tendência a esconder-se num espaço fechado; 

- tendência a esconder áreas dolorosas do corpo; 

- felino com dor grave tem tendência a: diminuir a sua atividade, deixar de realizar 

“grooming”, colocar-se em postura curvada e dissociar-se do meio envolvente. 

Canino 

- procura atenção, gane, geme e uiva; 

- a vocalização frequentemente cessa, quando o animal é confortado; 

- quando apresenta dor abdominal, coloca-se em postura curvada ou em “posição de oração”; 

- tremores, taquipneia. 

Adaptado de Valtolina & Goggs, 2012. 

 

Os doentes críticos podem não ser capazes de exibir os sinais clássicos de dor (ver tabelas 

nº 11 e 12), apesar de estarem em situações clínicas dolorosas, ou seja, podem estar em coma, 

estupor ou imóveis e, assim, estão incapazes de mudar de posição ou de vocalizarem uma 

resposta a estímulos nocivos (Valtolina & Goggs, 2012). 

Antes de ser escolhido o protocolo de controlo de dor a ser implementado, deve-se realizar 

o exame físico do animal e utilizar uma escala de avaliação da dor. Deve-se ter em conta se o 

animal toma medicações que possam interferir com fármacos analgésicos. Após se decidir que 



26 
 

protocolo analgésico se irá seguir, o doente deve ser reavaliado frequentemente e deve-se 

adaptar o protocolo às respostas e necessidades de cada animal (Ford et al., 2012). 

Numerosas escalas de avaliação de dor têm sido desenvolvidas em medicina humana, 

sendo posteriormente usadas e adaptadas em doentes de medicina veterinária com variável 

utilidade clínica, tais como:  

 SDS (Simple Descriptive Scale - Escala Descritiva Simples): classifica a dor 

como “nenhuma”, “ligeira”, “moderada” e “grave” e a cada classificação é atribuído um número 

(de 1 a 4) (Perkowski, 2015). Apesar de esta escala ser de uso relativamente simples, ela carece 

de sensibilidade, devido ao número de categorias relativamente pequeno (Perkowski, 2015; 

Valtolina & Goggs, 2012). 

 VAS (Visual Analog Scale - Escala Análoga Visual): é uma escala contínua 

que permite a realização de uma avaliação geral subjetiva sobre a dor de determinado indivíduo. 

Esta escala consiste de uma linha de 100 milímetros, em que numa das extremidades se verifica 

“Sem dor”, enquanto na extremidade oposta se pode ler “Pior dor possível” (ver fluxograma nº 

3). Esta VAS para a dor é frequentemente combinada com uma VAS concorrente para a sedação 

(ver fluxograma nº 3) (Valtolina & Goggs, 2012). A vantagem desta escala é evitar a 

necessidade de termos descritivos, sendo associado diretamente um número à dor. As 

limitações desta escala estão relacionadas com a natureza subjetiva deste tipo de sistema, o que 

leva à variabilidade significativa entre os observadores. Uma outra desvantagem é que esta 

escala pode ser influenciada indevidamente por sinais de dor que são facilmente detetáveis 

(Perkowski, 2015; Valtolina & Goggs, 2012), nomeadamente vocalização e FR (Perkowski, 

2015). 

 

Fluxograma nº 3 – Exemplos de VAS para dor e sedação 

 

 

 

 

Notas: Os observadores marcam as linhas de acordo com a sua perceção do grau de dor e sedação. A distância em 

milímetros de 0 até o ponto de intersecção é a pontuação de VAS. 

Adaptado de Perkowski, 2015; Valtolina & Goggs, 2012. 

 

 NRS (Numerical Rating Scale - Escala de Classificação Numérica): consiste 

em múltiplas categorias com graus numéricos associados com o objetivo de avaliar o 

Alerta 

Pior dor possível Sem dor 

Estado comatoso 

50 100 0 

50 100 0 
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comportamento do doente ou parâmetros fisiológicos (Perkowski, 2015; Valtolina & Goggs, 

2012), como se pode observar através do exemplo de NRS, exposto na tabela nº 8. A NRS 

assume que a mudança de pontuação de 1 para 2 é equivalente à mudança de 2 para 3, estando 

estas mudanças relacionadas com uma experiência mais dolorosa. Uma das desvantagens desta 

escala é que todas as categorias usadas são consideradas com o mesmo nível de importância 

para a pontuação em geral (Perkowski, 2015; Valtolina & Goggs, 2012), o que torna este 

método impreciso (Valtolina & Goggs, 2012). Outra desvantagem é a falta de especificidade 

deste método, quando são usados descritores simples em certos sistemas de NRS (Perkowski, 

2015). 

 

Tabela nº 8 – Exemplo de NRS usado para avaliar a severidade da dor em cães 

Parâmetros Graduação Critérios 

Vocalização 

0 Não vocaliza 

1 Vocaliza; responde à voz calma e a carícias 

2 Vocaliza; não responde à voz calma e a carícias 

Movimento 

0 Nenhum 

1 Muda de posição frequentemente 

2 Batendo em algo 

Agitação 

0 Adormecido ou calmo 

1 Agitação ligeira 

2 Agitação moderada 

3 Agitação grave 

Adaptado de Perkowski, 2015. 

 

 MFPS (Multifactorial Pain Scales - Escalas de Dor Multifatorial): 

De entre as MFPS, em medicina veterinária, destaco a GCMPS (Glasgow 

Composite Measure Pain Scale - Medição Composta da Escala de Dor de Glasgow) por estar 

entre os sistemas de escala de dor multidimensional mais completamente validados para uso 

em cães com dor aguda pós-operatória (Perkowski, 2015). 

Esta ferramenta é formulada numa estrutura de questionário, que incluí: 

observação clínica, avaliação do comportamento espontâneo e interação entre animal e 

observador. O questionário apresenta-se formulado em torno de sete categorias: postura, 

atividade, vocalização, atenção para área de ferida/dolorosa, comportamento, mobilidade e 

resposta ao toque (Valtolina & Goggs, 2012). 

Recentemente foi desenvolvida uma forma curta desta escala (ver 

fluxograma nº 4), sendo utilizada em apenas poucos minutos em cães com dor aguda 

(Perkowski, 2015; Valtolina & Goggs, 2012). 

A forma curta da GCMPS inclui 30 opções de descritor dentro de 6 

categorias comportamentais. Em cada categoria, os descritores são classificados 
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numericamente de acordo com a severidade de dor associada. Assim sendo, a pessoa que realiza 

a avaliação escolhe o descritor dentro de cada categoria que melhor se adapta ao 

comportamento/condição do cão, que está a ser avaliado (Valtolina & Goggs, 2012). O grau de 

dor é a soma das pontuações escolhidas para cada categoria, em que a pontuação máxima é 24, 

ou 20 se a mobilidade for impossível de ser avaliada (Perkowski, 2015; Valtolina & Goggs, 

2012). A pontuação total desta escala tem demonstrado ser um indicador útil da necessidade de 

analgésicos (Valtolina & Goggs, 2012), sendo recomendada intervenção analgésica quando se 

obtém a pontuação: 24 em 6 categorias avaliadas ou 20 em 5 categorias avaliadas (Perkowski, 

2015; Valtolina & Goggs, 2012). 

 

Fluxograma nº 4 – Forma Curta da GCMPS 

A. Observar o animal no canil 

(i) Como está o cão? (ii) Como está o cão? 

Tranquilo 0 Ignora qualquer ferida ou área dolorosa 0 

Choramingar 1 Olha para a ferida ou área dolorosa 1 

Gemer 2 Lambe a ferida ou área dolorosa 2 

Gritar 3 Fricciona a ferida ou área dolorosa 3 

 Morde a ferida ou área dolorosa 4 

B. Colocar o cão dentro e fora do canil 

(iii) Quando o cão sobe/caminha, como se apresenta? 

Normal 0 

Claudica 1 

Lento ou relutante 2 

Rígido 3 

Recusa mover-se 4 

C. Se animal tem uma ferida ou área dolorosa, incluindo no abdómen, aplicar gentilmente pressão ao 

redor do local 

(iv) O que acontece? 

Nada 0 

Olha em volta 1 

Estremece 2 

Rosna 3 

Morde 4 

Chora 5 

D. Em geral 

(v) Como está o cão? (vi) Como está o cão? 

Feliz e alegre 0 Confortável 0 

Tranquilo 1 Ansioso 1 

Indiferente ou não responsivo ao meio envolvente  2 Agitado 2 

Nervoso ou ansioso ou com medo 3 Curvado ou tenso 3 

Deprimido ou não responsivo a estímulos 4 Rígido 4 

Pontuação Total (i+ii+iii+vi+v+vi) 
Nota: Apresentação das categorias, dos descritores e das suas respetivas classificações numéricas presentes no 

questionário da forma curta da GCMPS. 

Adaptado de Perkowski, 2015; Valtolina & Goggs, 2012. 

 

Existe uma diversidade de escalas de dor usadas atualmente, o que demonstra a existência 

de deficiências em cada uma delas e sugere que nenhuma foi adotada universalmente. Para além 
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disto, as escalas usadas para avaliar a dor aguda, podem não ser úteis para a avaliação de dor 

crónica (Perkowski, 2015; Valtolina & Goggs, 2012), na qual o envolvimento do proprietário 

e a avaliação da qualidade de vida do animal torna-se cada vez mais importante (Perkowski, 

2015). 

Em doentes críticos, a otimização da analgesia requer: avaliação de risco apropriada, 

seleção cuidada de analgésicos e abordagem individualizada (Rozanski & Rush, 2007). Os 

analgésicos devem ser administrados num horário regular, tendo em consideração o respetivo 

tempo de ação de cada fármaco, de maneira a minimizar o desconforto sentido por parte dos 

doentes (Macintire, Drobatz, Haskins & Saxon, 2012). Embora a analgesia seja um componente 

essencial para o tratamento de muitos animais, deve-se ter em conta que cada analgésico tem 

efeitos benéficos e adversos. O objetivo do uso de um regime analgésico balanceado é combinar 

fármacos, de maneira a se providenciar o melhor alívio da dor com o mínimo de complicações 

possível (Haldane & Storay, 2012). 
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2.4. Sistemas de Triagem em Medicina Humana 
 

Na medicina humana, ao longo de várias décadas, foram desenvolvidos sistemas de 

triagem para promoverem diretrizes mais eficazes na avaliação das necessidades clínicas e na 

prioridade dos doentes e, consequentemente, gerar uma melhor gestão dos recursos. Assim, 

verificamos a existência de vários sistemas de triagem (ver tabela nº 17), dos quais destacamos: 

1. O ITS (Ipswich Triage Scale – Escala de Triagem de Ipswich) (1989) foi 

introduzido no Hospital Ipswich, em Queensland, Austrália, e incluía 5 níveis de triagem. 

A análise do ITS revela um índice elevado de repetibilidade e validade do sistema. Foi o 

primeiro sistema de triagem moderno, considerado válido e aceite pela comunidade 

médica (Fitzgerald, Jelinek, Scott & Gerdtz, 2010). 

2. O NTS (National Triage Scale – Escala Nacional de Triagem) (1994), que foi 

transformado em ATS (Australasian Triage Scale – Escala de Triagem Australo-asiática) 

(2000) (ver tabela nº 9), é caracterizado pela estrutura do ITS acrescido de itens medidores 

de performance do departamento de emergência (Forsgren, Forsman & Carlström, 2009; 

Fitzgerald et al., 2010). 

3. O CTAS (Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale – Escala 

de Acuidade e Triagem do Departamento de Emergência do Canadá) (1995) (ver tabela 

nº 9) era constituído por um sistema de triagem igualmente com 5 níveis de triagem, com 

pequenas nuances face ao NTS (Subcommittee on National Triage, 1999).  

4. O MTS (Manchester Triage System – Sistema de Triagem de Manchester) 

(1996) (ver tabela nº 9, fluxograma nº 5) desenvolveu 5 níveis de urgência, mas com 

diferenças na atribuição do nível a cada doente (Martins, Cuña & Freitas, 2008). 

5. O ESI (Emergency Severity Index – Índice de Gravidade de Emergência) (1999) 

(ver tabela nº 9) foi criado nos EUA (Estados Unidos da América) e é um sistema idêntico 

ao MTS, com 5 categorias de triagem (Gilboy, Tanabe, Travers, & Rosenau, 2011), 

embora a maior parte dos hospitais daquele país continuem, ainda hoje, a utilizar sistemas 

com 3 níveis de triagem (Fitzgerald et al., 2010). 
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Tabela nº 9 – Características dos principais sistemas de triagem de cinco níveis utilizados nos departamentos de emergência internacionalmente 

Parâmetro ATS/NTS MTS CTAS ESI 
Tempo para atendimento inicial  10 min. n. e.  n. e.  n. e. 

Tempo para atendimento médico r  Imediato  

10 min. 

30 min. 

60 min. 

120 min. 

Imediato  

10 min. 

60 min. 

120 min. 

240 min. 

Imediato  

15 min. 

30 min. 

60 min. 

120 min.  

Imediato  

10 min. 

n. e.  

Indicadores de desempenho  I: 97,5% 

II: 95% 

III: 90% 

IV: 90% 

V: 85%C  

n. e.  I: 98% 

II: 95% 

III: 90% 

IV: 85% 

V: 80%  

n. e. 

Re-triagem n. e.  De acordo com a necessidade  I: contínua 

II: 15 min. 

III: 30 min. 

IV: 60 min. 

V: 120 min. 

De acordo com a necessidade  

Escala da dor  Escala de 4 pontos  Escala de três pontos; considerado 

fator essencial na triagem  

Escala de 10 pontos  Escala visual analógica (10 pontos), 

se graduação> a 7/10, considerar 

ESI nível 2  

Casos Pediátricos  n. e., mas reconhecida a sua 

importância  

Considerado  Versão especial do CTAS 

usado para crianças  

Levar em consideração para sinais 

vitais, para diferenciar entre ESI 2 e 

ESI 3, febre em crianças <24 meses  

Lista de diagnóstico ou sintomas chave  Sim  52 sintomas-chave  Sim  Não é usado explicitamente  

Taxas de admissão esperadas  De relatórios atualizados  n. e.  Sim  Dados disponíveis  

Materiais para 

implantação/treinamento  

Limitado  Sim  Sim  Sim  

Legenda: ATS/NTS- Australasian Triage Scale/National Triage Scale; CTAS- Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale; ESI- Emergency Severity Index; MTS- 

Manchester Triage Scale; n.e.- não especificado; I a V- níveis de prioridade na triagem.  

Notas: Em alguns instrumentos, não existe tempo limite para o primeiro contato com o médico, após a chegada à emergência. No ATS e no CTAS, a adesão destes limites de tempo 

é utilizado como indicador do desempenho da emergência. Por exemplo, no ATS, nos níveis de triagem I e II, pelo menos 97,5% e pelo menos 95% dos doentes, respetivamente, 

devem ser atendidos por um médico no tempo limite. Estes dados são publicados nos relatórios de desempenho dos serviços de emergência na Austrália (ATS) e no Canadá (CTAS).  

Adaptado de Christ, Grossmann, Winter, Bingisser, & Platz, 2010. 
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Os sistemas de triagem atrás referidos utilizam 5 níveis para categorizar os doentes, sendo 

eles os seguintes: 1- Ressuscitação (Vermelho); 2- Emergente (Laranja); 3- Urgente (Amarelo); 

4- Menos urgente (Verde); e 5- Não urgente (Azul). Cada um destes níveis reflete o tempo de 

espera associado a que os doentes categorizados podem ser submetidos com segurança a 

tratamento médico, por exemplo, os doentes categorizados no nível 1 devem ser imediatamente 

tratados, pois existe um elevado risco de vida associado (Reineke, 2015). 

 

Fluxograma nº 5 – Triagem de Manchester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados obtidos de Grupo Português de Triagem, 2010. 

 

As análises das categorias atribuídas aos doentes variam em inúmeros aspetos (sinais vitais, 

classificação da dor, orientação do doente, entre outros), os quais podemos encontrar 

devidamente estruturados, permitindo desta forma uma avaliação eficaz para uma despistagem 

rápida da gravidade da situação. Por exemplo, o MTS classifica o utente num de 52 motivos 

diferentes, em que cada um desses motivos tem o seu respetivo fluxograma de perguntas, cuja 

resposta é sim/não. Se a resposta for sim, a respetiva condição verifica-se e corresponde a uma 

VERDE 

AZUL 

 Dor ligeira <7 dias? 

 Febrícula? 

 Problema recente? 

 Vómitos? 



Sim 

Sim 
 Dor moderada? 

 Pequena hemorragia incontrolável? 

 História inapropriada? 

 Vómitos persistentes? 

 Quente 

VERMELHO 

AMARELO 

LARANJA 

 Dor intensa? 

 Grande hemorragia incontrolável? 

 Alteração do nível de consciência? 

 Criança quente? 

 Há comprometimento da via aérea? 

 Respiração ineficaz? 

 Choque? 

 Criança que não responde? 

 Convulsão atual? 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Não 



33 
 

determinada cor. Caso a resposta seja não, continua-se a responder ao fluxograma até se atingir 

uma nova condição e, desse modo, uma nova cor (Novo, 2000). Muitos doentes poderão ser 

colocados nas respetivas categorias através dos discriminadores gerais e de alguns específicos 

mais comuns, independentemente da condição apresentada (Português de Triagem, 2010). 

O ESI, que apesar de ser um método de cinco níveis, difere dos outros quer na sua base 

conceptual quer na sua aplicação prática. A base dos sistemas de triagem da Austrália (ATS), 

Canadá (CTAS) e Inglaterra (MTS) refere-se ao tempo que o doente pode esperar para ser 

avaliado pelo médico, por outro lado, o ESI não define tempos esperados para a avaliação do 

clínico. O ESI também é o único sistema de triagem em que se deve prever o uso de recursos, 

além da verificação de emergência em caso de doentes menos agudos (Gilboy et al., 2011). 

Os vários sistemas encontram-se presentes nos serviços de emergência, mostrando a sua 

eficácia no tratamento dos doentes bem como na melhoria do atendimento dos utentes, que 

recorrem aos serviços de saúde. No entanto, e apesar da evolução positiva, ainda nos encontramos 

longe da perfeição. 

 

2.5. Sistemas de Triagem Veterinária 
 

Na área científica de medicina veterinária, ainda são parcos os estudos sobre triagem em 

emergência veterinária. Porém, verifica-se um crescente interesse pela aplicação de 

classificações de gravidade de doença na prática clínica, procurando romper com a centralização 

dos sistemas direcionados para doentes politraumatizados, em que se procura atuar da forma mais 

rápida possível, de maneira a salvar a vida do animal (Rockar, Drobatz & Shofer, 1994). 

Segundo Hansen (2005), enquanto não existir um verdadeiro sistema de triagem em 

medicina veterinária, pode ser aplicado um dos sistemas de medicina humana. O sistema de 

triagem humano é usado para determinar qual doente pode esperar para ser atendido sem lhe 

causar risco de vida e qual doente necessita de atendimento imediato (Hansen, 2005). 

O uso de um sistema de triagem permitirá diminuir o enviesamento e aumentar a 

informação sobre os casos clínicos, através da atribuição de uma medida quantitativa e objetiva 

do animal doente (Hayes, Mathews, Kruth, Doig & Dewey, 2010). 

As classificações segundo a gravidade de doença podem ser utilizadas como índices de 

referência e desta forma promove-se o estabelecimento de protocolos de triagem e 

manuseamento terapêutico. Ao longo dos anos, apareceram sistemas de diagnóstico 

independentes, que utilizam uma doutrina de pontuação, desenvolvida através de estudos 

observacionais. A qualidade das doutrinas de pontuação veterinária pode ser melhorada através 
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da criação de um sistema abrangente e categorizado (Rabelo & Forgione, 2013). Em medicina 

veterinária, a prevalência da eutanásia (“eu” “thanatos” – “boa morte”) do companheiro animal 

apresenta-se como um desafio único para os índices baseados em um resultado de mortalidade 

(Rabelo & Forgione, 2013; Hayes et al., 2010). 

Segundo Ruys e colaboradores (2012) ainda não existem sistemas de triagem veterinária 

validados, o que nos leva a afirmar que a forma utilizada de triagem ainda é empírica. Uma 

abordagem intuitiva não envolve apenas risco de passar por cima de sinais menos óbvios de um 

estado grave, como também não fornece instruções sobre como classificar os restantes doentes, 

que apesar de não correrem risco de vida necessitam de atendimento urgente. A introdução de 

um sistema de triagem padrão em medicina veterinária pode potencializar a acurácia na triagem 

(Ruys, Gunning, Teske, Robben & Sigrist 2012).  

 

2.5.1. ATT – Animal Trauma Triage (Triagem de Traumatismo 

Animal) 
 

O primeiro sistema de pontuação de triagem veterinária foi desenvolvido em 1994, por 

Rockar e colaboradores (Reineke, 2015; Rabelo & Forgione, 2013), na Universidade da 

Pensilvânia, para animais submetidos a um traumatismo agudo (Reineke, 2015; Rockar, Drobatz 

& Shofer, 1994). O objetivo deste sistema era avaliar a sua capacidade de predição para a 

sobrevivência nos sete dias seguintes à apresentação inicial do animal no serviço de emergência 

(Rockar, Drobatz & Shofer, 1994). 

Este estudo promove a estratificação de animais traumatizados (Reineke, 2015; Rockar, 

Drobatz & Shofer, 1994), tendo por base a gravidade das lesões dos doentes, e foi desenvolvido 

através de diretrizes sobre triagem em casos de traumatismo, publicadas em literatura de 

medicina veterinária e em recomendações transmitidas em consensos por equipas clínicas 

experientes no departamento de emergências (Rockar, Drobatz & Shofer, 1994). Os artigos 

utilizados para o desenvolvimento do sistema ATT envolviam animais traumatizados, em que 

um dos estudos de caráter retrospetivo apresentava uma amostra de 101 animais (76 cães e 25 

gatos) e o outro estudo prospetivo baseou-se em 88 animais (62 cães e 26 gatos) (Rockar, Drobatz 

& Shofer, 1994). 

Neste sistema e com base nos sinais clínicos encontrados durante a avaliação física, Rockar 

e colaboradores (1994) classificaram os animais em 6 categorias diferentes: perfusão; cardíaco; 

respiratório; olhos/musculatura/tegumento; ortopédico; e neurológico. 
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Dentro de cada uma das categorias anteriores, a triagem dos animais baseia-se numa escala 

de 0 a 3, em que 0 indica “lesão ligeira” ou “sem lesão” e 3 indica “lesão intensa” (Reineke, 

2015; Rockar, Drobatz & Shofer, 1994). Após a análise das 6 categorias, a pontuação final varia 

de 0 a 18 (Rabelo & Forgione, 2013; Rockar, Drobatz & Shofer, 1994), significado 0 a menor e 

18 a maior gravidade do processo (Rabelo & Forgione, 2013). Se ao exame físico forem 

encontrados critérios referentes a mais do que 1 grau, é selecionado o grau mais elevado (Rockar, 

Drobatz & Shofer, 1994). De acordo com o sistema ATT (ver Anexo III – tabela nº 35), os 

animais com pontuações elevadas apresentam prioridade de tratamento em comparação com 

animais com pontuações baixas (Reineke, 2015). 

Como no desenvolvimento deste sistema apenas foram incluídos animais traumatizados, é 

conferida uma grande confiabilidade ao método de desenvolvimento do sistema ATT, por se 

limitar a um grupo de doentes muito uniforme (Rabelo & Forgione, 2013). Em ambas as 

populações, a pontuação média do sistema ATT para sobreviventes foi significativamente menor 

do que a pontuação média para não sobreviventes (Rockar, Drobatz & Shofer, 1994), ou seja, 

animais com pontuações mais elevadas apresentam menor probabilidade de sobreviverem 

comparativamente a animais com pontuações mais baixas (Reineke, 2015). 

Neste estudo, também se concluiu que cada aumento de um ponto no sistema ATT resulta 

na diminuição de 2,3-2,6 vezes a probabilidade de sobrevivência. Desta forma, o sistema ATT é 

um esquema de classificação útil para prever a probabilidade de sobrevivência de um animal a 

um incidente traumático e pode servir como um protótipo para sistemas de pontuação de 

gravidade para um animal submetido a traumatismo (Rockar, Drobatz & Shofer, 1994). 

Outros autores analisaram o sistema ATT, nomeadamente Olsen, Streeter & DeCook 

(2014), que procuraram avaliar este sistema como um preditor de sobrevivência em animais 

submetidos a lesões por causa de armas de fogo, com uma amostra de 37 animais (29 cães e 8 

gatos). Estes autores concluíram que a utilização do sistema ATT, neste tipo de animais, pode 

promover uma predição útil da necessidade de cirurgia ou de administrar componentes 

sanguíneos, da duração de internamento e da probabilidade de sobrevivência e de obtenção de 

alta hospitalar (Olsen, Streeter & DeCook, 2014). Por outro lado, Sharma e Holowaychuk (2015) 

efetuaram um estudo retrospetivo com o objetivo de investigarem o valor de prognóstico de 

variáveis laboratoriais e clínicas e dos sistemas de pontuações em cães com traumatismo crânio-

encefálico. Nos resultados, os animais foram classificados somo sobreviventes ou não 

sobreviventes desde a sua admissão até terem alta hospitalar. Os resultados referentes à ATT 

concluíram que este sistema apresenta uma boa utilidade prognóstica e que cães com pontuações 
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de 9 têm aproximadamente 50% de probabilidade de sobrevivência (Sharma & Holowaychuk, 

2015). 

 

2.5.2.VTL – Veterinary Triage List (Lista de Triagem Veterinária) 
 

Ruys, Gunning, Teske, Robben & Sigrist (2012) realizaram um estudo com o intuito de 

criar um sistema de triagem veterinário (tendo por base a Triagem de Manchester), denominado 

por VTL (Veterinary Triage List), e de determinar se a aplicação deste sistema resulta em uma 

categorização mais acurada de doentes, que chegam ao serviço de urgência, em comparação com 

a utilização de uma triagem intuitiva. Este estudo foi realizado com 485 animais (185 cães e 300 

gatos) numa clínica veterinária privada de urgências (Ruys et al., 2012). 

No caso da triagem intuitiva, o tempo de espera foi estimado por enfermeiros (Target 

Waiting Times by Nurses – TWT-N), enquanto a triagem realizada através de um sistema de 

triagem, o tempo de espera foi estimado através da VTL (Target Waiting Times by means of the 

triage list – TWT-VTL) (Ruys et al., 2012). Estes tempos de espera foram comparados com o 

teste considerado como padrão ouro (Target Waiting Times by review team – TWT-R) deste 

estudo, que foi obtido através da reavaliação dos casos clínicos um ano após estes serem 

classificados pela VTL (Reineke, 2015; Ruys et al., 2012). 

A estimativa dos resultados (tempos de espera alvo - TWT) obtidos da triagem realizada 

por enfermeiros de forma intuitiva (TWT-N) foi obtida tendo por base a história relatada pelo 

proprietário e a inspeção visual realizada por enfermeiros e caso estes achassem necessário 

também era realizado um breve exame físico, transmitindo ao médico veterinário a necessidade 

de uma intervenção imediata ou prioritária face aos outros casos clínicos (Ruys et al., 2012). 

Ao longo da realização deste estudo e para além de se manter uma base de dados dos 

registos médicos, os animais eram avaliados à chegada pelos médicos veterinários de 

emergência, que preenchiam um formulário padronizado, que incidia sobre os seguintes 

parâmetros: estado mental detalhado; FR (frequência respiratória); tipo de respiração; presença 

de esforço respiratório; FC (frequência cardíaca); qualidade de pulso; Tª (temperatura) interna; 

Tª periférica; cor e características das membranas mucosas; TRC (tempo de repleção capilar); 

turgor cutâneo; auscultação torácica; e palpação abdominal. Neste estudo, os animais foram 

classificados nas categorias de triagem com códigos de cores, juntamente com tempos de espera 

alvo (Reineke, 2015; Ruys et al., 2012), como se pode verificar na tabela nº 10, em que os animais 

classificados com cor vermelha teriam de ser intervencionados imediatamente por um médico 

veterinário (Ruys et al., 2012). 
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Tabela nº 10 – Categorias de Triagem: código de cores e tempos de espera alvo 

Códigos de Cores Descrição Tempos de espera alvo (mins.) 
Vermelho Imediato 0 

Laranja Muito urgente 15 

Amarelo Urgente 30 a 60 

Verde Padrão 120 

Azul*  Não urgente 240 

Legenda: *- Não incluído neste estudo. 

Adaptado de Ruys et al., 2012.  

 

Para a elaboração da VTL foram feitas várias adaptações em relação ao MTS para 

corresponder às necessidades dos animais, pois este último sistema engloba discriminadores 

impossíveis de serem extrapolados para os animais, tais como: “história psiquiátrica 

significante”, “acuidade visual reduzida recente” e “dor cólica”. Desta forma, Ruys e 

colaboradores (2012) formularam novos discriminadores (ver Anexo IV – tabela nº 36) ao longo 

da compilação da VTL. Neste procedimento foram considerados os registos médicos, que 

incluíam: anamnese; resultados do exame físico; resultados dos testes para diagnóstico; 

diagnóstico (quando conhecido); resposta à terapia; e se o animal sobreviveu. O motivo da 

apresentação do animal no departamento de urgências também foi considerado um discriminador 

adequado para a compilação da VTL (por exemplo: “início rápido de distensão abdominal” e 

“ingestão de CE (corpo estranho)”). Posteriormente, efetuaram a transferência de 

discriminadores entre as categorias de triagem mais apropriadas, por exemplo: “lesão ocular 

química aguda” movida de vermelho para laranja; “obstrução uretral” movida de amarelo para 

laranja (ver tabela nº 11), e também procederam à reformulação da nomenclatura dos 

discriminadores, com o objetivo de obter uma melhor adaptação às doenças dos animais de 

companhia, por exemplo: “compromisso vascular” na MTS transformada em “sinais de 

tromboembolismo arterial” na VTL. Os discriminadores que foram considerados não descritivos 

de um estado de emergência foram removidos, por exemplo: “fezes com sangue” e “dente 

avulsionado agudamente” (Ruys et al., 2012). 

A VTL foi elaborada com sessenta e oito discriminadores, separados em oito subcategorias 

de triagem (ver tabela nº 11), que são: respiratório, circulatório, traumatismo, gastrointestinal, 

obstetrícia, urogenital, neurológico e generalizado (Ruys et al., 2012). 
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Tabela nº 11 – VTL proposta 

Categoria Subcategoria Discriminador 

 

 

 

 

Vermelha 

Respiratório Esforço respiratório grave* 

Circulatório Choque (descompensado) 

Hemorragia exsanguinante 

Neurológico Convulsão neste momento 

Não responsivo 

Gastrointestinal Distensão abdominal (início rápido) 

Obstétrico Presença de porções fetais 

Generalizado (Suspeita de) hipoglicemia 

Tª rectal ≥41ºC*↑ 

Tª rectal ≤36.7ºC*↑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laranja 

Respiratório Esforço respiratório moderado* 

Estridor agudo*↓ 

Enfisema subcutâneo 

Circulatório Hemorragia maior incontrolável 

Sinais de tromboembolismo arterial* 

Membranas mucosas pálidas em ausência de choque● 

Ascite (sensação de fluido abdominal)● 

Neurológico Nível de consciência alterado 

Comportamento anormal agudo* 

Vocalização contínua aguda● 

Convulsões Cluster● 

Perda de visão completa grave 

Traumatismo Evisceração 

Envenenamento de alta letalidade 

Proptose ocular● 

Lesão ocular penetrante ou química aguda↓ 

Gastrointestinal Ingestão de toxina 

(Possível) ingestão de CE 

>24 horas com anorexia ou vómito 

Obstétrico Trabalho de parto ativo 

História de convulsões* 

Urogenital Rápido início de dor e tumefação testicular● 

Obstrução uretral*↑ 

Generalizado Petéquias/Púrpura/Equimose* 

(Suspeita de) hiperglicemia com cetose 

Dor intensa 

Fraqueza geral* 

Desidratação grave/intensa (>8%)* 

Tª rectal 40.5ºC–40.9ºC*↑ 
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Tabela nº 11 – VTL proposta (cont.) 

Categoria Subcategoria Discriminador 

 

 

 

 

 

 

Amarela 

Respiratório Esforço respiratório ligeiro* 

Circulatório Hemorragia menor incontrolável 

Neurológico Défice neurológico espinal/periférico agudo ou deterioração aguda*↓ 

Head tilt (cabeça inclinada)● 

História de inconsciência (excluindo convulsões descomplicadas)* 

Traumatismo Envenenamento de moderada letalidade 

Traumatismo oral por CE (ex.: osso, porção de madeira)● 

Fratura aberta/deformidade bruta 

Ferida cutânea média a grande● 

Gastrointestinal (Possível) ingestão de CE● 

Vómito persistente 

Melena*↓ 

Obstétrico História recente de traumatismo 

Perda de sangue anormal pela vagina em animal gestante 

Urogenital Coloração vermelha da urina sem estrangúria* 

Generalizado Ventroflexão da cabeça e pescoço● 

Edema facial↓ 

Dor moderada* 

Desidratação moderada (5–8%)* 

Prurido intenso*↓ 

Anorexia em cachorro ou gatinho● 

Tª retal 40.0–40.4ºC*↑ 

Verde  Inflamação local 

Estrangúria/tenesmo● 

Vómito 

Prurido ou dor ligeira recente 

Convulsão isolada recente● 

Tumefação 

Tª retal 39.0–39.9ºC  

Problema recente 

Legenda: ↑- aumentou uma categoria de triagem; ↓- desceu uma categoria de triagem; *- definido de forma 

diferente; ●- adicionado; CE- corpo estranho; Tª- temperatura.  

Adaptado de Ruys et al., 2012. 

 

Na VTL, os períodos de tempo que caracterizam o início de um problema específico estão 

descritos na tabela nº 12. 

 

Tabela nº 12 – Caracterização do Início de um Problema segundo o tempo 

Início de problema Períodos de tempo 
Abrupto Entre segundos a minutos 

Rápido Nas últimas 12 horas 

Agudo Nas últimas 24h 

Recente Nos últimos 7 dias 

Adaptado de Ruys et al., 2012. 

 

Ruys e colaboradores (2012) revelaram que os TWT-N apresentam uma correlação 

significativamente menor com os TWT-R do que os TWT-VTL, ou seja, o uso da VTL apresenta 

melhores resultados do que a triagem realizada de forma intuitiva. Estes autores também 

referiram que um breve exame físico dos doentes no serviço de urgência é essencial para o 



40 
 

reconhecimento de doenças/condições graves. Os mesmos autores também consideram que um 

bom conhecimento e prática, quer dos enfermeiros quer dos médicos veterinários, na realização 

da triagem, poderá contribuir para uma melhoria dos resultados dos TWT e que a implementação 

da VTL padronizada na categorização dos animais nos serviços de urgência pode melhorar a 

eficácia e gestão, não só do caso clínico, mas também da gestão dos recursos materiais e humanos 

(Ruys et al., 2012). 

 

2.5.3. MGCS – Modified Glasgow Coma Scale (Escala de Coma 

Modificada de Glasgow) 
 

Enquanto na medicina humana é utilizada a GCS (Glasgow Coma Scale - Escala de Dor 

de Glasgow), na medicina veterinária, tem sido proposta a utilização de uma modificação dessa 

escala, que se denomina por MGCS (Platt, 2015; Platt, Radaelli & McDonnell, 2001). Esta escala 

fornece uma estimativa de prognóstico (Sande & West, 2010), que está associada com a 

sobrevivência até 48 horas (Fletcher & Dewey, 2009) e com a sobrevivência imediata ou a curto 

prazo (Platt, 2015) de cães com traumatismo crânio-encefálico (Platt, 2015; Fletcher & Dewey, 

2009; Platt, Radaelli & McDonnell, 2001) e fornece uma pontuação que pode ser usada para 

avaliar tanto o estado neurológico inicial como a progressão dos sinais (Platt, 2015; Fletcher & 

Dewey, 2009).  

Este sistema de pontuação incorpora 3 critérios do exame neurológico, sendo eles os 

seguintes: atividade motora (Platt, 2015; Boller & Fletcher, 2015; Sande & West, 2010; Fletcher 

& Dewey, 2009), reflexos do tronco cerebral (Platt, 2015; Boller & Fletcher, 2015; Sande & 

West, 2010), resposta pupilar à luz (Fletcher & Dewey, 2009) e nível de consciência (Boller & 

Fletcher, 2015; Platt, 2015; Sande & West, 2010; Fletcher & Dewey, 2009) (ver tabela nº 13). 

A cada um destes critérios é atribuída uma pontuação de 1 a 6 (ver tabela nº 13), o que 

perfaz uma pontuação final que varia entre 3 e 18 (ver tabela nº 14) (Platt, 2015; Sande & West, 

2010; Fletcher & Dewey, 2009). Quanto aos valores finais, está descrito que pontuações mais 

elevadas correspondem a um melhor prognóstico e que se referem a défices neurológicos 

reduzidos ou inexistentes (Sande & West, 2010). 
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Tabela nº 13 – MGCS 

Critérios Descrições Grau 
 

 

Atividade 

Motora 

Marcha normal, reflexos espinais normais 6 

Hemiparesia, tetraparesia ou atividade descerebral 5 

Decúbito, rigidez extensora intermitente 4 

Decúbito, rigidez extensora constante 3 

Decúbito, rigidez extensora constante com opistótonos 2 

Decúbito, hipotonia muscular, diminuição ou ausência de reflexos espinais 1 

 

Reflexos 

do Tronco 

Cerebral 

 

Reflexos pupilares à luz e reflexos oculocefálicos normais 6 

Reflexos pupilares à luz lentos e reflexos oculocefálicos normais a reduzidos 5 

Miose bilateral não responsiva com reflexos oculocefálicos normais a reduzidos 4 

Miose com reflexos oculocefálicos de reduzidos a ausentes 3 

Midríase unilateral não responsiva com reflexos oculocefálicos reduzidos a ausentes 2 

Midríase bilateral não responsiva com reflexos oculocefálicos reduzidos a ausentes 1 

 

 

Nível de 

Consciência 

Períodos ocasionais de alerta e responsivo ao ambiente 6 

Depressão ou delírio, capaz de responder, mas a resposta pode ser inadequada 5 

Semicomatoso, responsivo a estímulo visual 4 

Semicomatoso, responsivo a estímulo auditivo 3 

Semicomatoso, responsivo somente a estímulos nocivos repetidos 2 

Comatoso, não responsivo a estímulos nocivos repetidos 1 

Adaptado de Platt, Radaelli & McDonnell, 2001.  

 

Tabela nº 14 – Associação entre a MGCS e o Prognóstico sugerido 

Categorias Graus da MGCS (ver tabela nº 16) Prognósticos sugeridos 
I 3-8 Grave 

II 9-14 Reservado 

III 15-18 Bom 

Adaptado de Platt, Radaelli & McDonnell, 2001. 

 

Sharma e Holowaychuk (2015) verificaram que o preditor mais relevante para a não 

sobrevivência de cães era as pontuações baixas obtidas na MGCS, ou seja, pontuações inferiores 

ou iguais a 11, com 84% de sensibilidade e 73% de especificidade, eram indicadores de cães não 

sobreviventes. 

A MGCS foi desenvolvida para cães com lesão cerebral traumática, porém também pode 

ser utilizada para avaliar e monitorizar de forma sistemática o estado neurológico de doentes que 

sofreram paragem cardíaca, apesar de esta escala não ter sido validada nesse sentido (Boller & 

Fletcher, 2015). 

Atualmente, as escalas de coma e de sistemas de categorização de traumatismo crânio-

encefálico ainda são utilizadas de uma forma rudimentar em medicina veterinária e há grande 

probabilidade de ocorrerem variações entre os examinadores. Assim sendo, a utilização isolada 

da MGCS pode conduzir a uma interpretação errada de prognósticos. Para além disto, também 

deve ser efetuada a avaliação de lesões sistémicas existentes simultaneamente e a interpretação 

de resultados analíticos mínimos e imagiológicos (Platt, 2015).  

A MGCS pode ser um indicador útil de prognóstico e pode ser usada rotineiramente com 

segurança (Platt, Radaelli & McDonnell, 2001). Num futuro próximo, é provável serem efetuadas 
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alterações nesta escala, de maneira a se diminuir a variabilidade na graduação dos doentes, por 

parte do médico veterinário, e de se melhorar a sua precisão como medida de prognóstico a curto 

e longo prazo (Platt, 2015). Atualmente, ainda não existem estudos sobre a capacidade de 

predição da MGCS quanto à sobrevivência a longo prazo em cães e gatos, após um traumatismo 

crânio-encefálico (Platt, 2015). 

 

2.5.4. Proposta de Escala de Triagem Veterinária por Battaglia 
 

Battaglia (2008) propôs um método de adaptação do sistema ESI da medicina humana para 

que este pudesse ser utilizado em um hospital de emergência veterinária. Para além de descrever 

as funções dos técnicos veterinários, utilizando o sistema de triagem ESI adaptado, este autor 

descreveu uma abordagem de como organizar o serviço de emergência prestado e como 

classificar adequadamente os animais com base na gravidade da sua condição clínica. O mesmo 

autor refere que a equipa de emergência veterinária deve ser treinada minuciosamente sobre 

como utilizar o sistema de triagem, de forma a agir rapidamente na avaliação dos doentes, 

garantindo que eles recebam os cuidados adequados dentro de um prazo apropriado (ver tabela 

nº 15 e 16). Nesta proposta de escala de triagem, à semelhança do sistema ESI da medicina 

humana, os animais são classificados em um de cinco níveis (ver tabela nº 15 e 16). No entanto, 

o estado emocional do proprietário e a capacidade de lidar com a situação também devem ser 

levados em conta para determinar o nível de acuidade do animal de estimação (Battaglia, 2008). 

 

Tabela nº 15 – Proposta de Escala de Triagem Veterinária por Andrea Battaglia 

Nível de Categoria Denominação da Categoria Tempo-alvo de atendimento 
1 Ressuscitação Imediato 

2 Tratamento de emergência 2-5mins. 

3 Tratamento de urgência <2 horas 

4 Tratamento não urgente 2 ou mais horas 

5 Tratamento de rotina Não aplicável em muitos hospitais de emergência 

Adaptado de Battaglia, 2008. 
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Tabela nº 16 – Proposta de Escala de Triagem Veterinária por Andrea Battaglia 

Nível e Denominação da Categoria Apresentação Clínica 

1 – Ressuscitação - em coma; 

- em paragem respiratória e/ou cardíaca. 
2 - Tratamento de emergência - comprometimento cardiovascular; 

- dificuldade respiratória; 

- hipoglicemia; 

- estado pós-ictus ou em convulsão; 

- situações de traumatismo; 

- toxicose; 

- torção e dilatação gástrica. 

3 - Tratamento de urgência - desconforto moderado; 

- Tª, pulso e respiração do animal ou a avaliação da escala de dor* 

podem ou não estar dentro dos limites normais (no entanto, 

quaisquer anormalidade não é fatal); 

- pequenas feridas abertas; 

- inflamação da pele da orelha; 

- claudicação; 

- feridas em membro; 

- distúrbios gastrointestinais moderados. 

4 - Tratamento não urgente - o proprietário está preocupado com uma pequena alteração no 

comportamento do animal de estimação, no apetite ou nos sinais 

clínicos relacionados a uma condição crónica; 

- exibe sinais óbvios de estresse ou desconforto; 

- parece normal durante a avaliação inicial, que inclui Tª, pulso e 

respiração e avaliação da escala de dor; 

- pode ter experimentado uma mudança no seu ambiente (exemplo: 

novo animal de estimação) 

- foi submetido recentemente a um procedimento ou cirurgia; 

- podem ter parasitas internos ou externos, dermatite ou alergias 

alimentares. 

5 - Tratamento de rotina - sem sinais clínicos; 

- proprietário estar preocupado com a possibilidade de ectoparasitas 

ou parasitas intestinais, um tumor pequeno, uma condição crónica 

ou dermatite leve. 

Legenda: *Avaliação da escala de dor- esta escala contempla 5 níveis, em que 1 representa um animal confortável 

e 5 descreve um animal doloroso; Tª- temperatura. Adaptado de Battaglia, 2008. 

 

Battaglia (2008) também refere que, embora muitos aspetos da medicina veterinária 

tenham sido adaptados da medicina humana, desconhece-se se o sistema de triagem ESI já foi 

adaptado em algum hospital de emergência veterinário. Apesar de este autor apresentar um 

método razoável de adaptação deste sistema a um hospital de emergência veterinária, ainda 

existem inúmeras questões que ainda permanecem sem resposta, nomeadamente: se este sistema 

é efetivo em hospitais que tratam um volume extremamente elevado de animais em situação de 

emergência; qual o número ótimo de doentes que podem ser tratados efetivamente usando este 

tipo de sistema de triagem; os animais podem ser categorizados rapidamente; e se há alguma 

desvantagem na adaptação do sistema ESI em hospitais veterinários. Para além disto, o autor 

também refere que é necessário mais pesquisa para se determinar se o sistema ESI de medicina 

humana pode ser adaptado e utilizado como meio de triagem efetiva de animais (Battaglia, 2008). 
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3. Objetivos  
 

Os objetivos desta dissertação de mestrado foram os seguintes: 

o Analisar de forma retrospetiva, os casos clínicos de cães e gatos que ocorreram às 

consultas do HVP em horário de urgência, no período compreendido entre 1 de 

janeiro de 2012 e 29 de fevereiro de 2016; 

o Caracterizar a amostra em estudo, quanto à espécie, raça, idade, estado reprodutivo 

e estímulo iatrotrópico subjacente ao episódio de urgência; 

o Aplicar à amostra em estudo um sistema de triagem modificado desenvolvido a 

partir de sistemas de triagem já publicados para uso em medicina humana (Triagem 

de Manchester) e veterinária (Lista de Triagem Veterinária); 

o Verificar os níveis de ajuste entre os discriminadores do sistema de triagem em 

estudo e as correspondentes categorias de triagem utilizando como referência os 

casos em que ocorreu óbito dos animais. 
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4. Material e Métodos 
 

4.1. Lista de Triagem Veterinária Modificada (LTV-

modificada) 
 

O sistema de triagem usado no presente estudo é uma adaptação do sistema de triagem 

Lista de Triagem Veterinária (VTL) proposta por Ruys e colaboradores (2012) (ver tabela nº 11), 

acrescida da categoria azul proposta no sistema de Triagem de Manchester. Assim sendo, foi 

criado para este estudo um sistema de triagem que denominamos de Lista de Triagem Veterinária 

Modificada (LTV-modificada) (ver tabela nº 17). De referir que a secção de discriminadores 

pertencentes às categorias vermelha, laranja, amarela e verde se baseia na Lista de Triagem 

Veterinária, enquanto que as categorias de triagem e a secção de discriminadores pertencentes à 

categoria azul foram adaptadas da Triagem de Manchester. 

Na tabela nº 17, também se observa a caracterização do início de um problema segundo o 

tempo (denominações usadas nos discriminadores) e a associação entre o grau de prioridade de 

atendimento de um utente e um sistema de cores. Assim sendo, verifica-se uma hierarquização 

segundo a gravidade, sendo que a cor vermelha é uma situação emergente e que será atribuída às 

situações mais graves, que serão atendidas imediatamente; a cor laranja representa situações 

muito urgentes, estando recomendado o tempo de espera de até 10 minutos; na cor amarela, o 

tempo de espera é de até 60 minutos, sendo esta categoria atribuída às situações urgentes; a cor 

verde representa as situações pouco urgentes, tendo um tempo de espera de até 120 minutos (2 

horas); e, por fim, a cor azul representa as situações não urgentes, que terão um tempo de espera 

de até 240 minutos (4 horas), após atendimento das situações mais graves. 

 

Tabela nº 17 – Lista de Triagem Veterinária Modificada (LTV-modificada) 

Categorias de Triagem: códigos de cores 

Categorias de Triagem Descrição 
Vermelha Emergente – Atendimento Imediato 

Laranja Muito urgente 

Amarela Urgente 

Verde  Pouco urgente 

Azul Não urgente 

Caracterização do Início de um Problema segundo o tempo 

Início de problema Períodos de tempo 
Abrupto De segundos a minutos 

Rápido ≤ a 12 horas 

Agudo ≤ a 24h 

Recente < a 7 dias 

Não recente ≥ a 7 dias 
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Tabela nº 17 – Lista de Triagem Veterinária Modificada (LTV-modificada) (cont.) 

Categorias de 

Triagem 
Subcategoria Discriminador 

Vermelha 

Respiratório  Esforço respiratório grave 

Circulatório 
 Choque (descompensado) 

 Hemorragia exsanguinante 

Neurológico 
 Convulsão neste momento 

 Não responsivo 

Gastrointestinal  Distensão abdominal (início rápido) 

Obstétrico  Presença de porções fetais 

Generalizado 

 (Suspeita de) hipoglicemia 

 Tª rectal ≥41ºC 

 Tª rectal ≤36.7ºC 

Laranja 

Respiratório 

 Enfisema subcutâneo  

 Esforço respiratório moderado 

 Estridor agudo 

Circulatório 

 Ascite (sensação de fluido abdominal) 

 Hemorragia maior incontrolável 

 Membranas mucosas pálidas em ausência de choque 

 Sinais de tromboembolismo arterial 

Neurológico 

 Comportamento anormal agudo 

 Convulsões Cluster 

 Nível de consciência alterado 

 Perda de visão completa grave 

 Vocalização contínua aguda 

Traumatismo 

 Envenenamento de alta letalidade 

 Evisceração 

 Lesão ocular penetrante ou química aguda 

 Proptose ocular 

Gastrointestinal 
 Ingestão de toxina 

 (Possível) ingestão de CE há mais de 24 horas com anorexia ou vómito 

Obstétrico 
 História de convulsões 

 Trabalho de parto ativo 

Urogenital 
 Obstrução uretral 

 Rápido início de dor e tumefação testicular 

Generalizado 

 Desidratação grave (>8%) 

 Dor intensa  

 Fraqueza geral 

 Petéquias/Púrpura/Equimose 

 Tª rectal 40.5ºC–40.9ºC 

 (Suspeita de) hiperglicemia com cetose 

Amarela 

Respiratório  Esforço respiratório ligeiro 

Circulatório  Hemorragia menor incontrolável 

Neurológico 

 Défice neurológico espinal/periférico agudo ou deterioração aguda 

 Head tilt 

 História de inconsciência (excluindo convulsões descomplicadas) 

Traumatismo 

 Envenenamento de moderada letalidade 

 Ferida cutânea média a grande 

 Fratura aberta/deformidade bruta 

 Traumatismo oral por CE (exemplos: osso, porção de madeira) 

Gastrointestinal 

 (Possível) ingestão de CE 

 Hematoquézia/Melena 

 Vómito persistente 

Obstétrico 
 História recente de traumatismo 

 Perda de sangue anormal pela vagina em animal gestante 

Urogenital  Coloração vermelha da urina sem estrangúria 

Generalizado 

 Anorexia em cachorro ou gatinho  

 Dor moderada 

 Desidratação moderada (5–8%) 

 Edema facial/lingual 

 Prurido intenso 

 Tª retal 40.0–40.4ºC  

 Ventroflexão da cabeça e pescoço 
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Tabela nº 17 – Lista de Triagem Veterinária Modificada (LTV-modificada) (cont.) 

Categorias de 

Triagem 
Subcategoria Discriminador 

Verde  

 Convulsão isolada recente 

 Estrangúria/tenesmo 

 Inflamação local 

 Problema recente 

 Prurido ou dor ligeira recente 

 Tª retal 39.0–39.9ºC  

 Tumefação 

 Vómito 

Azul  

 Sem vómito  

 Problema não recente 

 Dor ligeira não recente 

 Tª retal 37.8–38.9ºC 

Legenda: CE- corpo estranho; Tª- temperatura; ≥- superior ou igual; ≤- inferior ou igual; >- superior. 

Adaptado de Ruys, Gunning, Teske, Robben & Sigrist, 2012 (VTL) e do Grupo Português de Triagem, 2010 

(Triagem de Manchester). 

 

4.2. Registo dos Dados 
 

Para a realização desta dissertação de mestrado recolheu-se dados referentes a animais 

domésticos (felinos e caninos), que recorreram ao serviço de urgência do HVP (Hospital 

Veterinário do Porto), entre 1 de janeiro de 2012 e 29 de fevereiro de 2016. O HVP é um hospital 

veterinário fundado em 1998, que para além do atendimento da sua população-alvo contribui 

para a formação complementar de licenciados em medicina veterinária. Tratando-se de um 

hospital podemos encontrar várias áreas diferenciadas de intervenção, tais como: Cardiologia, 

Comportamento Animal, Dermatologia, Endocrinologia, Neurologia, Oftalmologia, Oncologia e 

Ortopedia, bem como acesso a vários mecanismos de exames complementares e a um serviço 

permanente de urgência. Este hospital funciona durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, 

sendo que o serviço de urgência funciona de segunda-feira a sábado desde as 20h até às 9h e ao 

domingo durante 24h. 

A recolha dos dados foi efetuada com apoio à consulta do programa informático QVET®, 

no qual estavam indicados os dados clínicos, que foram obtidos e redigidos por um médico 

veterinário, que realizou a anamnese e o exame físico do animal, durante a consulta de urgência. 

Face as características do método de investigação utilizado, surgiu a necessidade de 

elaborar uma ficha, a qual denominamos como Ficha de Recolha de Dados da Amostra (ver 

Anexo V), com base na VTL e no MTS, que nos permitisse recolher os dados da amostra de 

forma sistematizada e simplificada. Para tal os parâmetros estabelecidos basearam-se na 

bibliografia estudada, respeitando a recolha de dados mínimos de identificação do animal (nome, 

idade, espécie, género, raça), motivo da consulta, bem como a indicação dos sinais e sintomas 
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apresentados, com o objetivo de nos coadjuvar no processo de atribuição de prioridade (segundo 

a VTL e MTS) face ao quadro clínico apresentado por cada animal.  

Para este estudo foram usados critérios de inclusão e critérios de exclusão. Como critérios 

de inclusão considerou-se o período em estudo (1 de janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2016) 

associado à receção dos casos no horário correspondente ao período considerado de urgência 

(segunda a sábado desde as 20h até às 9h e ao domingo durante 24h). Os critérios de exclusão 

utilizados estiveram relacionados com a ausência de informação considerada relevante, 

nomeadamente a espécie, o género, o motivo da consulta, a história pregressa, os dados do exame 

físico, o período de internamento em caso deste se ter verificado, assim como o desfecho clínico 

relativo ao episódio de urgência em análise (recuperação, morte natural ou morte por eutanásia). 

É importante referir que aquando da recolha de dados foi-nos possível obter informação 

completa de 765 felinos e 2026 caninos (2791 animais). No entanto, devido a contingências 

relativas ao tempo necessário para analisar o total da amostra, para este estudo toda a informação 

relativa aos felinos (n=765) foi examinada, enquanto que em relação aos caninos só foram 

analisados 816 dos 2026 selecionados previamente pelo sistema informático. De referir que os 

816 casos de caninos foram selecionados de forma perfeitamente aleatória pelo próprio sistema 

informático. Tendo em consideração os critérios de exclusão, de entre os 2562 casos clínicos 

existentes durante o período de 1 de janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2016, em que apenas 

1581 foram estudados, somente foram analisados 676 felinos e 676 cães, pois foram excluídos 

89 gatos e 140 cães, devido à ausência mínima de dados necessários para o estudo. 

Ao longo da realização deste estudo, sempre que um animal apresentava vários sinais ou 

sintomas clínicos de diferente gravidade, consideramos sempre aqueles que indicavam uma 

categoria de triagem de maior emergência.   

 

4.3. Tratamento de Dados 
 

A análise estatística dos dados foi realizada recorrendo ao programa SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences), versão 20. Os resultados foram expressos em frequências absolutas 

e relativas e quanto às variáveis quantitativas foi efetuada a estatística descritiva com o cálculo 

da média e desvio padrão (média ± desvio padrão), valor mínimo e valor máximo. Para efeitos 

estatísticos consideraram-se significativos valores de p<0,05. 
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5. Resultados 
 

5.1. Caracterização da Amostra 

 

A amostra dos animais em estudo é composta por 676 felinos e 676 caninos (n=1352). Para 

a descrição dos resultados, fizemos a análise dos parâmetros avaliados tendo em conta a espécie 

dos animais. Neste sentido, faremos sempre uma análise individual para a espécie felina e canina. 

 

5.1.1. Género 
 

No que concerne ao género, observa-se que nos resultados referentes à espécie felina 51% 

(n=346) são machos e 49% (n=330) são fêmeas (ver gráfico nº 1). Por outro lado, na espécie 

canina verifica-se que 55% (n=372) são machos e 45% (n=304) são fêmeas (ver gráfico nº 2). 

 
Gráfico nº 1 – Distribuição da amostra felina 

por sexo (n=676) 

Gráfico nº 2 – Distribuição da amostra canina 

por sexo (n=676) 

      

A amostra mantém o equilíbrio quanto ao género do animal em ambas as espécies com 

uma afluência ligeiramente superior do género masculino face ao género feminino. 

 

5.1.2. Idade 
 

Relativamente à idade, nem todos os registos dispunham de informação, tendo sido 

possível obter dados concretos em 659 gatos e 667 cães (ver tabela nº 18).   

 

 

 

Fêmea

49%

Macho

51%

(n=330)

(n=346)

Fêmea

45%

Macho

55%

(n=304)

(n=372)
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Tabela nº 18 – Dados descritivos da amostra: idade segundo espécie 

 
N 

Idade 
Média ± Desvio padrão 

 Mín. Máx. 

Felinos 659 0,1 22,9 5,275 ± 5,1043 

Caninos 667 0,1 18,6 5,615 ± 4,8738 

 

Verificamos que a idade média dos felinos é aproximadamente 5,28 anos ( =5,275 ± 

dp=5,10), sendo ligeiramente inferior à idade média dos caninos ( =5,615 ± dp=4,87). 

 

5.1.3. Estado Reprodutivo 
 

De seguida, encontram-se representados os dados da amostra segundo o estado 

reprodutivo dos animais de cada espécie. Na recolha de dados apenas nos foi possível obter a 

informação desejada em 664 gatos (ver gráfico nº 3) e em 606 cães (ver gráfico nº 4). 

 

  

Podemos constatar que no grupo dos felinos existe um equilíbrio entre os animais 

castrados (46%; n=305) e os inteiros (54%; n=359), mas o mesmo não se verifica quando 

analisamos os caninos, em que 76% (n=499) da amostra representa os animais inteiros 

contrastando com 24% (n=157) dos animais castrados. 

 

5.1.4. Raça 
 

Relativamente à raça dos animais em estudo constatamos uma enorme diversidade de 

raças, quer nos gatos como nos cães. Os dados serão apresentados segundo a espécie do animal 

em estudo, em que apenas foi possível obter informação sobre a raça em 553 gatos e 670 cães.  

46%
54%

Castrado Fértil

(n=305)

(n=359)

24%

76%

Castrado Fértil

(n=157)

(n=499)

Gráfico nº 4 – Caraterização da amostra canina 

segundo estado reprodutivo (n=656) 

 

Gráfico nº 3 – Caraterização da amostra felina 

segundo estado reprodutivo (n=664) 
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Seguidamente, está representada a distribuição dos felinos segundo a raça (n= 553) (ver 

tabela nº 19). Verifica-se que dos 553 felinos destacam-se: o europeu comum (80,8%; n=447); 

o persa (9,6%; n=53); e o siamês (5,2%; n=29). 

 

Tabela nº 19 – Distribuição da amostra dos felinos segundo a raça (n=553) 

  

Espécie 

Felina 

N % 

R
a

ça
 

ABISSÍNIO 1 ,2% 

BOSQUE DA NORUEGA 1 ,2% 

BOSQUES DA NORUEGA 8 1,4% 

BRISTISH SHORTHAIR 5 ,9% 

EUROPEU COMUM 447 80,8% 

MAINE COON 1 ,2% 

PERSA 53 9,6% 

PERSA EXÓTICO 3 ,5% 

RAGDOLL 1 ,2% 

SCOTISH FOLD 3 ,5% 

SIAMÊS 29 5,2% 

SRD 1 ,2% 

Total 553 100,0% 

 

De seguida, estão representados os caninos segundo as raças (n=670) (ver tabela nº 29), 

sendo que 31,5% dos animais (n=211) correspondem a animais sem raça definida (SRD). Entre 

os animais com raça determinada, destacam-se: o Labrador Retriever (10,0%; n=67); seguido 

pelo Yorkshire Terrier (7,8%; n=52); e o Beagle, o Boxer, o Caniche e o Cocker Spaniel (com 

aproximadamente 4% cada). 

Ainda referente à tabela nº 20, a denominação “outras raças” corresponde a 9,0% (n=60) 

dos caninos, em que neste item foram agrupadas raças com pouca representatividade, ou seja, 

a dispersão dos animais apenas varia de 1 a 3 animais de entre 29 raças, das quais destacamos: 

Barbado da terceira, Basset hound, Bichon maltês, Braco alemão, Bull terrier, Cão de água 

português, Cão de castro laboreiro, Cão de gado transmontano, Chow chow, Dogue de Bordéus, 

Schnauzer, Shih tzu, Rottweiler, Teckel e Weimaraner. 
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Tabela nº 20 – Distribuição da amostra dos caninos segundo a raça (n=670) 

  

Espécie 

Canina 

    N % 

R
a

ça
 

BASSET HOUND 4 ,6% 

BEAGLE 26 3,9% 

BOXER 26 3,9% 

BRACO ALEMÃO 5 ,7% 

BULLDOG 15 2,2% 

CANICHE 28 4,2% 

CHIHUAHUA 12 1,8% 

COCKER SPANIEL 24 3,6% 

DÁLMATA 6 ,9% 

DOBERMAN 5 ,7% 

DOGUE ALEMÃO 4 ,6% 

FOX TERRIER 6 ,9% 

GOLDEN RETRIEVER 16 2,4% 

HUSKY SIBERIANO 8 1,2% 

JACK RUSSEL TERRIER 10 1,5% 

LABRADOR RETRIEVER 67 10,0% 

OUTRAS RAÇAS 60 9,0% 

PASTOR ALEMÃO 20 3,0% 

PEQUINÊS 7 1,0% 

PINSCHER 21 3,1% 

PODENGO PORTUGUÊS 8 1,2% 

ROTTWEILER 4 ,6% 

SERRA DA ESTRELA 7 1,0% 

SHAR PEI 8 1,2% 

SPITZ ALEMÃO 10 1,5% 

SRD 211 31,5% 

YORKSHIRE TERRIER 52 7,8% 

Total 670 100,0% 

 

5.1.5. Estímulo Iatrotrópico para a Consulta 
 

Os motivos que desencadeiam a necessidade de o dono levar o animal ao serviço de 

urgência são apresentados de seguida para ambas as espécies. 

Quanto aos gatos (ver tabela nº 21), verifica-se que o motivo que mais frequentemente 

levou os proprietários de felinos a se deslocarem às urgências foi 

“Traumatismo/Queda/Luta/Mordedura(s)” (16,9%; n=114). 
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Tabela nº 21 – Representação dos motivos de consulta segundo a espécie felina 

 Espécie 

 Felina  
N % 

M
o

ti
v

o
s 

d
e 

C
o

n
su

lt
a

 
(Possível) atropelamento 11 1,6% 

(Possível) ingestão de CE 6 ,9% 

1ª consulta/Desparasitação/Vacinação 3 ,4% 

Abcesso 3 ,4% 

Administração de desparasitante impróprio 3 ,4% 

Alteração comportamental 55 8,1% 

Alteração cutânea associada ou não a prurido 31 4,6% 

Alteração ocular associada ou não a prurido 30 4,4% 

Alteração ocular e Corrimento nasal 2 ,3% 

Alteração respiratória 81 12,0% 

Condição corporal baixa/Perda de peso 3 ,4% 

Convulsão 13 1,9% 

Corrimento genital 5 ,7% 

Corrimento nasal 1 ,1% 

Diarreia 7 1,0% 

Diarreia com sangue 2 ,3% 

Diarreia e Regurgitação/Vómito 9 1,3% 

Dificuldade de locomoção 37 5,5% 

Dificuldade em urinar/defecar 40 5,9% 

Edema/Tumefação 15 2,2% 

Gestação/Fetos 4 ,6% 

Hemorragia/Presença de sangue 21 3,1% 

Não come 55 8,1% 

Prostração 25 3,7% 

Prurido 2 ,3% 

Regurgitação/Vómito 80 11,8% 

Tosse 2 ,3% 

Traumatismo/Queda/Luta/Mordedura(s) 114 16,9% 

“Urina com sangue” 16 2,4% 

Total 676 100,0% 

 

Para além do motivo “Traumatismo/Queda/Luta/Mordedura(s)”, os estímulos 

iatrotrópicos que mais se destacaram foram: “Alteração respiratória” (12%; n=81); 

“Regurgitação/Vómito” (11,8%; n=80); “Alteração comportamental” (8,1%; n=55) e “Não 

come” (8,1%; n=55); e “Dificuldade em urinar/defecar” (5,9%; n=40). Este leque de motivos 

também se encontra representado no gráfico nº 5. 
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Gráfico nº 5 – Estímulos iatrotrópicos segundo a espécie felina 
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No que concerne aos caninos (ver tabela nº 22), o principal motivo de consulta encontrado 

foi “Regurgitação/Vómito” (11,5%; n=78). De seguida, os estímulos iatrotrópicos que mais se 

destacaram foram: “Traumatismo/Queda/Luta/Mordedura(s)” (9,6%; n=65); “Dificuldade de 

locomoção” (8,1%; n=55); “Edema/Tumefação” (7,1%; n=48); e “Alteração respiratória” 

(6,1%; n=41). 

 

Tabela nº 22 – Representação dos principais motivos de consulta segundo a espécie canina  

  Espécie 

  Canina 

    N % 

M
o

ti
v

o
s 

d
e 

C
o

n
su

lt
a

 

(Possível) atropelamento 27 4,0% 

(Possível) ingestão de CE 17 2,5% 

(Possível) intoxicação 17 2,5% 

1ª consulta/Desparasitação/Vacinação 6 ,9% 

Abcesso 2 ,3% 

Alteração auricular associado ou não a prurido 7 1,0% 

Alteração comportamental 29 4,3% 

Alteração cutânea associada ou não a prurido 18 2,7% 

Alteração ocular associada ou não a prurido 17 2,5% 

Alteração respiratória 41 6,1% 

Convulsão 33 4,9% 

Corrimento genital 3 ,4% 

Diarreia 9 1,3% 

Diarreia com sangue 39 5,8% 

Diarreia e Regurgitação/Vómito 37 5,5% 

Dificuldade de locomoção 55 8,1% 

Dificuldade em urinar/defecar 8 1,2% 

Edema/Tumefação 48 7,1% 

Gestação/Fetos 4 ,6% 

Hemorragia/Presença de sangue 20 3,0% 

Inclina a cabeça 3 ,4% 

Não come 32 4,7% 

Prostração 29 4,3% 

Prurido 12 1,8% 

Regurgitação/Vómito 78 11,5% 

Tosse 12 1,8% 

Traumatismo/Queda/Luta/Mordedura(s) 65 9,6% 

“Urina com sangue” 8 1,2% 

Total 676 100,0% 

 

Este leque de motivos de consulta referente aos caninos, também se encontra representado 

no gráfico nº 6. 
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Gráfico nº 6 – Estímulos iatrotrópicos segundo a espécie canina 
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5.1.6. Fluxo 
 

Da análise dos resultados, verifica-se uma enorme dispersão do número de consultas 

atendidas por dia, variando entre 1 a 4 felinos e de 1 a 6 caninos, motivo pelo qual não 

apresentamos dados referentes ao atendimento diário, mas sim ao atendimento global, registado 

durante o período em estudo.  

No gráfico nº 7, está representado o fluxo de atendimento em serviço de urgência 

distribuído pelos dias da semana (de segunda-feira a domingo). Da leitura dos dados 

verificamos que o dia da semana com maior procura do serviço de urgência é ao domingo 

(17,1% dos felinos e 15,5% dos caninos), seguido pelo sábado (6,4% dos felinos e 7,2% dos 

caninos) e pela segunda-feira (6,3% felinos e 6,1% caninos). 

 

Gráfico nº 7 – Distribuição do atendimento (fluxo) por dia da semana (n=1352) 

 

 

 

As horas de atendimento foram agrupadas por períodos de tempo e encontram-se 

apresentadas na tabela nº 23. Estes dados são referentes ao período temporal do estudo, não 

sendo representativos dos sujeitos atendidos diariamente.  
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Tabela nº 23 – Distribuição da entrada de felinos e caninos em serviço de urgência por período de 

funcionamento (n=1352) 
 

  Espécie   

  Felina Canina Total 

  N % N % N % 

P
er

ío
d

o
 d

e 
F

u
n

ci
o

n
a

m
en

to
 (

h
o

ra
) 

01:00-01:59 74 5,5% 73 5,4% 147 10,9% 

02:00-02:59 61 4,5% 49 3,6% 110 8,1% 

03:00-03:59 35 2,6% 39 2,9% 74 5,5% 

04:00-04:59 20 1,5% 31 2,3% 51 3,8% 

05:00-05:59 16 1,2% 25 1,8% 41 3,0% 

06:00-06:59 20 1,5% 12 0,9% 32 2,4% 

07:00-07:59 13 1,0% 10 0,7% 23 1,7% 

08:00-08:59 8 0,6% 12 0,9% 20 1,5% 

09:00-09:59 19 1,4% 19 1,4% 38 2,8% 

10:00-10:59 15 1,1% 12 0,9% 27 2,0% 

11:00-11:59 13 1,0% 6 0,4% 19 1,4% 

12:00-12:59 11 0,8% 12 0,9% 23 1,7% 

13:00-13:59 12 0,9% 12 0,9% 24 1,8% 

14:00-14:59 17 1,3% 6 0,4% 23 1,7% 

15:00-15:59 12 0,9% 6 0,4% 18 1,3% 

16:00-16:59 11 0,8% 18 1,3% 29 2,1% 

17:00-17:59 20 1,5% 15 1,1% 35 2,6% 

18:00-18:59 13 1,0% 17 1,3% 30 2,2% 

19:00-19:59 13 1,0% 10 0,7% 23 1,7% 

20:00-20:59 12 0,9% 10 0,7% 22 1,6% 

21:00-21:59 55 4,1% 60 4,4% 115 8,5% 

22:00-22:59 67 5,0% 75 5,5% 142 10,5% 

23:00-23:59 66 4,9% 64 4,7% 130 9,6% 

24:00-24:59 73 5,4% 83 6,1% 156 11,5% 

Total  676 50% 676 50% 1352 100% 

 

Da leitura dos dados da tabela nº 23, verificamos que o intervalo de tempo onde há uma 

maior procura do serviço de urgência é entre as 24:00-24:59 (11,5%; n=156), seguindo-se das 

01:00-01:59 (10,9%; n=147) e das 22:00-22:59 (10,5%; n=142). Verifica-se ainda que há uma 

distribuição com pouca expressão durante o período da manhã e da tarde, o qual é justificável 

face ao horário de funcionamento do serviço de urgência, isto é, por este funcionar apenas 24 

horas ao domingo (ver gráfico nº 9 e 10). 

De seguida, apresentamos a distribuição de atendimento em serviço de urgência por hora, 

tendo em conta o dia da semana (de segunda-feira a sábado) (ver gráfico nº 8). Verificamos que 

existe maior expressão nos seguintes casos: às 00h há maior fluxo à segunda-feira (3,9%) e 

quarta-feira (2,6%); à 1h, o fluxo é maior à terça-feira (2,5%); e às 21h, 22h e 23h há maior 

fluxo ao sábado (3,5%, 2,9% e 2,5%, respetivamente). 
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Gráfico nº 8 – Fluxo de atendimento no serviço de urgências por dia da semana (de segunda-feira a 

sábado) segundo a hora (n=912) 
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No gráfico nº 9, encontra-se representado apenas os dados referentes ao fluxo de 

atendimento em serviço de urgência que ocorreram ao domingo, uma vez que é apenas neste 

período que as mesmas se encontram abertas 24h. Podemos verificar que ao domingo não há 

uma grande discrepância entre a espécie na ida às urgências. 

 

Gráfico nº 9 – Distribuição do fluxo de atendimento em serviço de urgência ao domingo (n=440) 
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relação à espécie canina, observa-se que há maior fluxo de atendimento pelas 15h e 21h com 

4,1% cada, pelas 17h com 3,9%, pelas 20h com 3,6% e pelas 16h com 3,4%. 

 

Gráfico nº 10 – Distribuição do fluxo ao domingo por hora (n=440) 
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5.2. Análise dos Dados das Urgências: categorias de 

triagem, discriminadores, especialidades e morte/eutanásia 
 

5.2.1. Categorias de Triagem 
 

Quando analisamos a aplicação da LTV-modificada segundo os discriminadores 

identificados em cada caso clínico, verificamos os resultados expressos na tabela nº 24 e nos 

gráficos nº 11 e 12, que nos demonstram algumas diferenças entre as espécies face às categorias 

de triagem. 

 

Tabela nº 24 – Categorias de triagem segundo os felinos (n=676) e os caninos (n=676) 

 Categoria da Triagem 
Total 

 Vermelho Laranja Amarela Verde Azul 

 N % N % N % N % N % N % 

Felinos 110 16,3% 187 27,7% 222 32,8% 147 21,7% 10 1,5% 676 100,0% 

Caninos 60 8,9% 124 18,3% 308 45,6% 171 25,3% 13 1,9% 676 100,0% 

 

Gráfico nº 11 – Categoria de triagem segundo 

a espécie felina (n=676) 

  

Gráfico nº 12 – Categoria de triagem segundo 

a espécie canina (n=676) 
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5.2.2. Discriminadores 
 

Na tabela nº 25, podemos analisar os discriminadores associados à respetiva categoria de 

triagem respeitando os critérios da LVT-modificada. 

 

Tabela nº 25 – Representação dos discriminadores da LVT-modificada segundo a categoria de 

triagem (n=1352) 
 

 

Categorias de Triagem 

Vermelha Laranja Amarela Verde Azul 

N % N % N % N % N % 

D
is

cr
im

in
a

d
o

re
s 

 

(Suspeita de) hipoglicemia 12 ,9         

Choque (descompensado) 31 2,3         

Convulsão neste momento 15 1,1         

Distensão abdominal (início rápido) 8 ,6         

Esforço respiratório grave 43 3,2         

Hemorragia exsanguinante 1 ,1         

Não responsivo 12 ,9         

Presença de porções fetais 2 ,1         

Tª rectal ≤36.7ºC 43 3,2         

Tª rectal ≥41ºC 3 ,2         

 

(Possível) ingestão de CE há mais de 24 horas com 

anorexia ou vómito 
  70 5,2       

(Suspeita de) hiperglicemia com cetose   3 ,2       

Ascite (sensação de fluido abdominal)           

Comportamento anormal agudo   11 ,8       

Convulsões Cluster   5 ,4       

Desidratação grave (>8%)   4 ,3       

Dor intensa   21 1,6       

Enfisema subcutâneo           

Envenenamento de alta letalidade   2 ,1       

Esforço respiratório moderado   55 4,1       

Estridor agudo   1 ,1       

Evisceração   3 ,2       

Fraqueza geral   23 1,7       

Hemorragia maior incontrolável   8 ,6       

História de convulsões           

Ingestão de toxina   2 ,1       

Lesão ocular penetrante ou química aguda   4 ,3       

Membranas mucosas pálidas em ausência de 

choque 
  34 2,5       

Nível de consciência alterado   12 ,9       

Obstrução uretral   31 2,3       

Perda de visão completa grave   1 ,1       

Petéquias/Púrpura/Equimose   1 ,1       

Proptose ocular   4 ,3       

Rápido início de dor e tumefação testicular           

Sinais de tromboembolismo arterial           

Tª rectal 40.5ºC–40.9ºC   10 ,7       

Trabalho de parto ativo           

Vocalização contínua aguda   6 ,4       
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Tabela nº 25 – Representação dos discriminadores da LVT-modificada segundo a categoria de 

triagem (n=1352) (cont.) 
 

 

Categorias de Triagem 

Vermelha Laranja Amarela Verde Azul 

N % N % N % N % N % 

D
is

cr
im

in
a

d
o

re
s 

 

(Possível) ingestão de CE     22 1,6     

Anorexia em cachorro ou gatinho     3 ,2     

Coloração vermelha da urina sem estrangúria     12 ,9     

Défice neurológico espinal/periférico agudo ou 

deterioração aguda 
    26 1,9     

Desidratação moderada (5–8%)     76 5,6     

Dor moderada     141 10,4     

Edema facial/lingual     31 2,3     

Envenenamento de moderada letalidade     16 1,2     

Esforço respiratório ligeiro     28 2,1     

Ferida cutânea média a grande     18 1,3     

Fratura aberta/deformidade bruta     7 ,5     

Head tilt     7 ,5     

Hemorragia menor incontrolável     12 ,9     

História de inconsciência (excluindo convulsões 

descomplicadas) 
    8 ,6     

História recente de traumatismo           

Melena/Hematoquézia     22 1,6     

Perda de sangue anormal pela vagina em animal 

gestante 
    1 ,1     

Prurido intenso     32 2,4     

Tª retal 40.0–40.4ºC     11 ,8     

Traumatismo oral por CE (exemplos: osso, porção 

de madeira) 
    5 ,4     

Ventroflexão da cabeça e pescoço     1 ,1     

Vómito persistente     51 3,8     

 

Convulsão isolada recente (< 7 dias)       14 1,0   

Estrangúria/tenesmo       18 1,3   

Inflamação local       53 3,9   

Problema recente (< 7 dias)       114 8,4   

Prurido ou dor ligeira recente       50 3,7   

Tª retal 39.0–39.9ºC       12 ,9   

Tumefação       30 2,2   

Vómito       27 2,0   

 

Dor ligeira não recente (≥7 dias)           

Problema não recente (≥7 dias)           

Sem vómito           

Tª retal 37.8–38.9ºC         23 1,7 

Total (N=1352; 100,0%) 170 12,6 311 23,0 530 39,2 318 23,5 23 1,7 

Legenda: CE- corpo estranho; Tª- temperatura; ≥- superior ou igual; ≤- inferior ou igual; >- superior. 

 

Dos dados referentes aos animais (felinos e caninos) que entraram em serviço de urgência 

(ver tabela nº 25), verificamos que os discriminadores com maior expressividade são:   

 “Dor moderada” (10,5%; n=141) pertencente à categoria amarela; 

 “Problema recente (<7 dias)” (8,3%; n=113) pertencente à categoria verde; 

 “Desidratação moderada (5-8%)” (5,6%; n=76) pertencente à categoria 

amarela; 

 “(Possível) ingestão de CE há mais de 24 horas com anorexia ou vómito” 

(5,2%; n=70) pertencente à categoria laranja. 
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De seguida, estão representados por espécie os discriminadores segundo a categoria de 

triagem (ver tabela nº 26 e 27). 

Dos dados referentes aos felinos (ver tabela nº 26), verificamos que os discriminadores 

com maior expressividade são:   

 “Dor moderada” (11,8%; n=80) pertencente à categoria amarela; 

 “Problema recente (<7 dias)” (10,5%; n=71) pertencente à categoria verde; 

 “(Possível) ingestão de CE há mais de 24 horas com anorexia ou vómito” 

(6,7%; n=45) pertencente à categoria laranja; 

 “Envenenamento de alta letalidade” (6,1%; n=41) pertencente à categoria 

laranja. 

 

Tabela nº 26 – Discriminadores segundo a categoria de triagem e o grupo dos felinos (n=676) 
 

 

Categorias de Triagem 

Vermelha Laranja Amarela Verde Azul 

N % N % N % N % N % 

D
is

cr
im

in
a

d
o

re
s 

 

(Suspeita de) hipoglicemia 8 1,2         

Choque (descompensado) 22 3,3         

Convulsão neste momento 1 ,1         

Distensão abdominal (início rápido)           

Esforço respiratório grave 33 4,9         

Hemorragia exsanguinante 1 ,1         

Não responsivo 7 1,0         

Presença de porções fetais 1 ,1         

Tª rectal ≤36.7ºC 36 5,3         

Tª rectal ≥41ºC 1 ,1         

 

(Possível) ingestão de CE há mais de 24 horas com 

anorexia ou vómito 
  45 6,7       

(Suspeita de) hiperglicemia com cetose           

Ascite (sensação de fluido abdominal)           

Comportamento anormal agudo   6 0,9       

Convulsões Cluster   1 ,1       

Desidratação grave (>8%)   3 ,4       

Dor intensa   11 1,6       

Enfisema subcutâneo           

Envenenamento de alta letalidade   1 ,1       

Esforço respiratório moderado   41 6,1       

Estridor agudo   1 ,1       

Evisceração   1 ,1       

Fraqueza geral   13 1,9       

Hemorragia maior incontrolável   2 ,3       

História de convulsões           

Ingestão de toxina           

Lesão ocular penetrante ou química aguda   2 ,3       

Membranas mucosas pálidas em ausência de 

choque 
  13 1,9       

Nível de consciência alterado   6 ,9       

Obstrução uretral   31 4,6       

Perda de visão completa grave           

Petéquias/Púrpura/Equimose           

Proptose ocular   1 ,1       

Rápido início de dor e tumefação testicular           

Sinais de tromboembolismo arterial           

Tª rectal 40.5ºC–40.9ºC   5 ,7       

Trabalho de parto ativo           

Vocalização contínua aguda   4 ,6       
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Tabela nº 26 – Discriminadores segundo a categoria de triagem e o grupo dos felinos (n=676) (cont.) 
 

 

Categorias de Triagem 

Vermelha Laranja Amarela Verde Azul 

N % N % N % N % N % 

D
is

cr
im

in
a

d
o

re
s 

 

(Possível) ingestão de CE     6 ,9     

Anorexia em cachorro ou gatinho     1 ,1     

Coloração vermelha da urina sem estrangúria     8 1,2     

Défice neurológico espinal/periférico agudo ou 

deterioração aguda 
    9 1,3     

Desidratação moderada (5–8%)     37 5,5     

Dor moderada     80 11,8     

Edema facial/lingual     2 ,3     

Envenenamento de moderada letalidade     3 ,4     

Esforço respiratório ligeiro     15 2,2     

Ferida cutânea média a grande     7 1,0     

Fratura aberta/deformidade bruta     5 ,7     

Head tilt     1 ,1     

Hemorragia menor incontrolável     7 1,0     

História de inconsciência (excluindo convulsões 

descomplicadas) 
    5 ,7     

História recente de traumatismo           

Melena/Hematoquézia     1 ,1     

Perda de sangue anormal pela vagina em animal 

gestante 
    1 ,1     

Prurido intenso     11 1,6     

Tª retal 40.0–40.4ºC     7 1,0     

Traumatismo oral por CE (exemplos: osso, porção 

de madeira) 
          

Ventroflexão da cabeça e pescoço     1 ,1     

Vómito persistente     15 2,2     

 

Convulsão isolada recente (< 7 dias)       4 ,6   

Estrangúria/tenesmo       13 1,9   

Inflamação local       24 3,6   

Problema recente (< 7 dias)       71 10,5   

Prurido ou dor ligeira recente       11 1,6   

Tª retal 39.0–39.9ºC       5 ,7   

Tumefação       9 1,3   

Vómito       10 1,5   

 

Dor ligeira não recente (≥7 dias)           

Problema não recente (≥7 dias)           

Sem vómito           

Tª retal 37.8–38.9ºC         10 1,5 

Total (N=676; 100,0%) 110 16,3 187 27,7 222 32,8 147 21,7 10 1,5 

Legenda: CE- corpo estranho; Tª- temperatura; ≥- superior ou igual; ≤- inferior ou igual; >- superior. 

 

Dos dados referentes aos caninos (ver tabela nº 27), verificamos que os discriminadores 

com maior expressividade são:   

 “Dor moderada” (9,0%; n=61) pertencente à categoria amarela; 

 “Problema recente (<7 dias)” (6,4%; n=43) pertencente à categoria verde; 

 “Desidratação moderada (5–8%)” (5,8%; n=39) pertencente à categoria 

amarela e “Prurido ou dor ligeira recente” (5,8%; n=39) pertencente à categoria 

verde; 

 “Vómito persistente” (5,3%; n=36) pertencente à categoria amarela. 

 

 



68 
 

Tabela nº 27 – Discriminadores segundo a categoria de triagem e o grupo dos caninos (n=676) 

 

Categorias de Triagem 

Vermelha Laranja Amarela Verde Azul 

N % N % N % N % N % 

D
is

cr
im

in
a

d
o

re
s 

 

(Suspeita de) hipoglicemia 4 ,6         

Choque (descompensado) 9 1,3         

Convulsão neste momento 14 2,1         

Distensão abdominal (início rápido) 8 1,2         

Esforço respiratório grave 10 1,5         

Hemorragia exsanguinante           

Não responsivo 5 ,7         

Presença de porções fetais 1 ,1         

Tª rectal ≤36.7ºC 7 1,0         

Tª rectal ≥41ºC 2 ,3         

 

(Possível) ingestão de CE há mais de 24 horas com anorexia ou 

vómito 
  

25 3,7 
      

(Suspeita de) hiperglicemia com cetose   3 ,4       

Ascite (sensação de fluido abdominal)           

Comportamento anormal agudo   5 ,7       

Convulsões Cluster   4 ,6       

Desidratação grave (>8%)   1 ,1       

Dor intensa   10 1,5       

Enfisema subcutâneo           

Envenenamento de alta letalidade   1 ,1       

Esforço respiratório moderado   14 2,1       

Estridor agudo           

Evisceração   2 ,3       

Fraqueza geral   10 1,5       

Hemorragia maior incontrolável   6 ,9       

História de convulsões           

Ingestão de toxina   2 ,3       

Lesão ocular penetrante ou química aguda   2 ,3       

Membranas mucosas pálidas em ausência de choque   21 3,1       

Nível de consciência alterado   6 ,9       

Obstrução uretral           

Perda de visão completa grave   1 ,1       

Petéquias/Púrpura/Equimose   1 ,1       

Proptose ocular   3 ,4       

Rápido início de dor e tumefação testicular           

Sinais de tromboembolismo arterial           

Tª rectal 40.5ºC–40.9ºC   5 ,7       

Trabalho de parto ativo           

Vocalização contínua aguda   2 ,3       

 (Possível) ingestão de CE     16 2,4     

Anorexia em cachorro ou gatinho     2 ,3     

Coloração vermelha da urina sem estrangúria     4 ,6     

Défice neurológico espinal/periférico agudo ou deterioração 

aguda 

    17 2,5     

Desidratação moderada (5–8%)     39 5,8     

Dor moderada     61 9,0     

Edema facial/lingual     29 4,3     

Envenenamento de moderada letalidade     13 1,9     

Esforço respiratório ligeiro     13 1,9     

Ferida cutânea média a grande     11 1,6     

Fratura aberta/deformidade bruta     2 ,3     

Head tilt     6 ,9     

Hemorragia menor incontrolável     5 ,7     

História de inconsciência (excluindo convulsões 

descomplicadas) 

    3 ,4     

História recente de traumatismo           

Melena/Hematoquézia     21 3,1     

Perda de sangue anormal pela vagina em animal gestante           

Prurido intenso     21 3,1     

Tª retal 40.0–40.4ºC     4 ,6     

Traumatismo oral por CE (exemplos: osso, porção de madeira)     5 ,7     

Ventroflexão da cabeça e pescoço           

Vómito persistente     36 5,3     
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Tabela nº 27 – Discriminadores segundo a categoria de triagem e o grupo dos caninos (n=676) 

(cont.) 
 

 

Categorias de Triagem 

Vermelha Laranja Amarela Verde Azul 

N % N % N % N % N % 

D
is

cr
im

in
a

d
o

re
s 

 

Convulsão isolada recente (< 7 dias)       10 1,5   

Estrangúria/tenesmo       5 ,7   

Inflamação local       29 4,3   

Problema recente (< 7 dias)       43 6,4   

Prurido ou dor ligeira recente       39 5,8   

Tª retal 39.0–39.9ºC       7 1,0   

Tumefação       21 3,1   

Vómito       17 2,5   

 

Dor ligeira não recente (≥7 dias)           

Problema não recente (≥7 dias)           

Sem vómito           

Tª retal 37.8–38.9ºC         13 1,9 

Total (N=676; 100,0%) 60 8,9 124 18,3 308 45,6 171 25,3 13 1,9 

Legenda: CE- corpo estranho; Tª- temperatura; ≥- superior ou igual; ≤- inferior ou igual; >- superior. 

 

Os dados de ambas as tabelas permitem-nos inferir que apesar das espécies serem 

diferentes, as situações discriminadas mais comuns apresentam uma grande proximidade, sendo 

que as duas principais são as mesmas para ambas as espécies: “Dor moderada” pertencente à 

categoria amarela e “Problema recente (<7 dias)” pertencente à categoria verde. 

 

5.2.3. Áreas de Especialidade 
 

Conforme a categorização de triagem dos animais em estudo e do quadro clínico 

apresentado pelos mesmos, de seguida, expomos as áreas de especialidade médica que melhor 

se relacionam com o tratamento médico ou cirúrgico que cada caso clínico necessitava. 

Segundo os dados da tabela nº 28, aproximadamente 31% (n=415) da amostra, após a sua 

categorização de triagem, apresentavam uma situação clínica, cujo tratamento médico estava 

relacionado com a área de medicina interna. Segundo as categorias de triagem, a necessidade 

de cuidados médico-veterinários da especialidade de medicina interna varia mediante a 

categoria de triagem, verificando-se alguma semelhança entre a categoria verde (5,8%; n=79) 

e a vermelha (5,2%; n=70). 

Por outro lado, destaca-se a especialidade de traumatologia com aproximadamente 21% 

(n=283) da amostra, cuja categoria mais relevante é a amarela com 10,4% (n=141) dos animais, 

seguindo-se da categoria verde com 4,5% (n=61). 

Para além disto, existem outras áreas que se destacam, sendo elas: a gastrenterologia com 

11,4% (n=154); a urologia com 6,5% (n=88); e a dermatologia com 4,7% (n=63). 
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Tabela nº 28 – Áreas de Especialidade segundo a categoria de triagem da amostra  (n=1352) 

  

Categorias de Triagem 
Total 

Vermelha Laranja Amarela Verde Azul 

N % N % N % N % N % N % 

Á
re

a
s 

d
e 

E
sp

ec
ia

li
d

a
d

e
 

Cardiologia 9 0,7 9 0,7 9 0,7 6 0,4    33 2,4 

Cardiologia e Urologia 6 0,4 1 0,1 
    

 
 

7 0,5 

Cirurgia Geral 
  

3 0,2 3 0,2 4 0,3  
 

10 0,7 

Dermatologia 2 0,1 6 0,4 24 1,8 27 2,0 4 0,3 63 4,7 

Doenças infeciosas 3 0,2 1 0,1 6 0,4 4 0,3  
 

14 1,0 

Endocrinologia 5 0,4 5 0,4 2 0,1 3 0,2  
 

15 1,1 

Estomatologia 
  

6 0,4 10 0,7 9 0,7  
 

25 1,8 

Gastrenterologia 8 0,6 28 2,1 82 6,1 36 2,7  
 

154 11,4 

Ginecologia/Obstetrícia 3 0,2 2 0,1 6 0,4 2 0,1  
 

13 1,0 

Hematologia  
 

2 0,1 
    

 
 

2 0,1 

Imunoalergologia  
 

1 0,1 34 2,5 2 0,1  
 

37 2,7 

Medicina Interna 70 5,2 104 7,7 144 10,7 79 5,8 18 1,3 415 30,8 

Neurologia 5 0,4 8 0,6 12 0,9 16 1,2 
  

41 3,0 

Oftalmologia 
  

6 0,4 4 0,3 35 2,6 1 0,1 46 3,4 

Oncologia 9 0,7 23 1,7 13 1,0 4 0,3  
 

49 3,6 

Ortopedia  
 

4 0,3 10 0,7 8 0,6  
 

22 1,6 

Otorrinolaringologia  
 

1 0,1 8 0,6 9 0,7  
 

18 1,3 

Pneumologia 5 0,4 8 0,6 2 0,1 1 0,1  
 

16 1,2 

Traumatologia 34 2,5 48 3,6 141 10,4 61 4,5  
 

284 20,9 

Urologia 9 0,7 50 3,7 17 1,3 12 0,9  
 

88 6,5 

Total 168 12,4 316 23,4 527 39,0 318 23,5 23 1,7 1352 100,0 

 

No caso dos felinos (ver tabela nº 29, também se verifica que a área de especialidade de 

maior destaque é a medicina interna com 30,2% (n=203), seguida da traumatologia com 25,1% 

(n=171). Existem outras especialidades que se sobressaem, sendo elas: a urologia com 10,7% 

(n=72); a gastrenterologia com 8,3% (n=56); a oftalmologia com 4,0% (n=27); e a dermatologia 

com 3,7% (n=25). 

No caso dos caninos (ver tabela nº 30), a especialidade de medicina interna novamente se 

destaca com 31,4% (n=212), seguida da traumatologia com 16,7% (n=113) e gastrenterologia 

com 14,5% (n=98). As outras áreas que se realçam são: a dermatologia com 5,6% (n=38); a 

imunoalergologia com 5,3% (n=36); e a oncologia com 5,0% (n=34).  
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Tabela nº 29 – Áreas de Especialidade segundo a categoria de triagem no caso dos felinos (n=676) 

  

Categorias de Triagem 
Total 

Vermelha Laranja Amarela Verde Azul 

N % N % N % N % N % N % 

Á
re

a
s 

d
e 

E
sp

ec
ia

li
d

a
d

e
 

Cardiologia 6 0,9 6 0,9 3 0,4 3 0,4   18 2,7 

Cardiologia e Urologia 3 0,4 2 0,3       5 0,7 

Cirurgia Geral   2 0,3 1 0,1 2 0,3   5 0,7 

Dermatologia   1 0,1 10 1,5 12 1,8 2 0,3 25 3,7 

Doenças infeciosas 2 0,3   3 0,4 5 0,7   10 1,5 

Endocrinologia 5 0,7   1 0,1 1 0,1   7 1,0 

Estomatologia   3 0,4 5 0,7 5 0,7   13 1,9 

Gastrenterologia 1 0,1 18 2,7 18 2,7 19 2,8   56 8,3 

Ginecologia/Obstetrícia 2 0,3   3 0,4 2 0,3   7 1,0 

Hematologia   1 0,1       1 0,1 

Imunoalergologia     1 0,1     1 0,1 

Medicina Interna 42 6,2 65 9,6 55 8,4 33 4,7 8 1,2 203 30,2 

Neurologia 2 0,3 2 0,3 6 0,9 6 0,9   16 2,4 

Oftalmologia   3 0,4 2 0,3 22 3,3   27 4,0 

Oncologia 5 0,7 5 0,7 5 0,7     15 2,2 

Ortopedia   3 0,4 3 0,4 1 0,1   7 1,0 

Otorrinolaringologia     2 0,3     2 0,3 

Pneumologia 5 0,7 7 1,0 2 0,3 1 0,1   15 2,2 

Traumatologia 30 4,6 25 3,6 87 12,9 29 4,1   171 25,1 

Urologia 6 0,9 45 6,7 13 1,9 8 1,2   72 10,7 

Total 110 16,3 187 27,7 222 32,8 147 21,7 10 1,5 676 100,0 

 
Tabela nº 30 – Especialidades segundo a categoria de triagem no caso dos caninos  (n=676) 

  

Categorias de Triagem 
Total 

Vermelha Laranja Amarela Verde Azul 

N % N % N % N % N % N % 

Á
re

a
s 

d
e 

E
sp

ec
ia

li
d

a
d

e
s 

Cardiologia 3 0,4 2 0,3 7 1,0 3 0,4   15 2,2 

Cardiologia e Urologia 2 0,3         2 0,3 

Cirurgia Geral   1 0,1 2 0,3 2 0,3   5 0,7 

Dermatologia 2 0,3 5 0,7 13 1,9 16 2,4 2 0,3 38 5,6 

Doenças infeciosas 1 0,1 1 0,1 2 0,3     4 0,6 

Endocrinologia   5 0,7 1 0,1 2 0,3   8 1,2 

Estomatologia   3 0,4 5 0,7 4 0,6   12 1,8 

Gastrenterologia 7 1,0 10 1,5 66 9,8 15 2,2   98 14,5 

Ginecologia/Obstetrícia 1 0,1 2 0,3 3 0,4     6 0,9 

Hematologia   1 0,1       1 0,1 

Imunoalergologia   1 0,1 33 4,9 2 0,3   36 5,3 

Medicina Interna 30 4,4 35 5,2 89 13,2 48 7,1 10 1,5 212 31,4 

Neurologia 3 0,4 6 0,9 6 0,9 10 1,5   25 3,7 

Oftalmologia   3 0,4 2 0,3 13 1,9 1 0,1 19 2,8 

Oncologia 4 0,6 18 2,7 8 1,2 4 0,6   34 5,0 

Ortopedia   1 0,1 7 1,0 7 1,0   15 2,2 

Otorrinolaringologia   1 0,1 6 0,9 9 1,3   16 2,4 

Pneumologia   1 0,1       1 0,1 

Traumatologia 4 0,6 23 3,4 54 8,0 32 4,7   113 16,7 

Urologia 3 0,4 5 0,7 4 0,6 4 0,6   16 2,4 

Total 60 8,9 124 18,3 308 45,6 171 25,3 13 1,9 676 100,0% 
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Como se pode observar na tabela nº 31, apesar de 22,9% (n=309) dos animais terem 

ingressado nas urgências por terem sofrido um traumatismo, apenas 278 (20,6%) destes animais 

estavam indicados para a especialidade de Traumatologia. 

 

Tabela nº 31 – Áreas de especialidade Vs Traumatismo 

 

Traumatismo 
Total 

Sim Não 

N % N % N % 

Á
re

a
s 

d
e 

E
sp

ec
ia

li
d

a
d

e
 

Cardiologia 0 
 

33 2,4% 33 2,4% 

Cardiologia e Urologia 1 ,1% 6 ,4% 7 ,5% 

Cirurgia Geral 0 
 

10 ,7% 10 ,7% 

Dermatologia 3 ,2% 60 4,4% 63 4,7% 

Doenças infeciosas 0 
 

14 1,0% 14 1,0% 

Endocrinologia 0 
 

15 1,1% 15 1,1% 

Estomatologia 2 ,1% 23 1,7% 25 1,8% 

Gastrenterologia 1 ,1% 153 11,3% 154 11,4% 

Ginecologia/Obstetrícia 0 
 

13 1,0% 13 1,0% 

Hematologia 0 
 

2 ,1% 2 ,1% 

Imunoalergologia 1 ,1% 36 2,7% 37 2,7% 

Medicina Interna 1 ,1% 414 30,6% 415 30,7% 

Neurologia 5 ,4% 36 2,7% 41 3,0% 

Oftalmologia 14 1,0% 32 2,4% 46 3,4% 

Oncologia 1 ,1% 48 3,6% 49 3,6% 

Ortopedia 0 
 

22 1,6% 22 1,6% 

Otorrinolaringologia 1 ,1% 17 1,3% 18 1,3% 

Pneumologia 0 
 

16 1,2% 16 1,2% 

Traumatologia 278 20,6% 6 ,4% 284 21,0% 

Urologia 1 ,1% 87 6,4% 88 6,5% 

Total 309 22,9% 1043 77,1% 1352 100,0% 

 

5.2.4. Categorização da Triagem & Eutanásia/Morte Natural  
 

Dos 1352 animais que compõem a amostra (felinos e caninos), verificamos que surgiram 

casos em que houve necessidade da prática de eutanásia (4,3%; n=58) e outros que culminaram 

na morte natural do animal (5,0%; n=68), sendo que o número total de animais que morreram 

foi de 126, o que corresponde a 9,3% da amostra. 

 

5.2.4.1. Eutanásia 
 

No gráfico nº 13, estão representados os dados referentes a todos os animais eutanasiados 

segundo as categorias de triagem. Os restantes animais que se enquadram neste critério 

encontram-se com maior expressividade nas categorias laranja (41,4%; n=24) e vermelha 

(39,7%; n=23). 
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Gráfico nº 13 – Eutanásia Vs Categoria de Triagem (n=58)

 

Efetuando uma análise dos animais submetidos à eutanásia por espécie podemos verificar 

no gráfico nº 14, referente aos felinos, que os animais com maior risco de vida, isto é, cuja 

categoria de triagem se enquadra na vermelha foram os mais submetidos à eutanásia (50%; 

n=14), seguindo-se na laranja (32,1%; n=9) e, por fim, na amarela (17,9%; n=5). 

No gráfico nº 15, referente aos caninos, verifica-se que os animais categorizados de  

laranja (50%, n=15) foram os mais submetidos à eutanásia, seguindo-se da categoria vermelha 

(30%; n=9) e da amarela (20%; n=6). 

 

Gráfico nº 14 – Eutanásia Vs Categoria de 

Triagem segundo o grupo dos felinos (n=28) 
 

  

Gráfico nº 15 – Eutanásia Vs Categoria de 

Triagem segundo o grupo dos caninos (n=30) 
 

 

 

Verificou-se que entre os animais submetidos a um traumatismo e foram eutanasiados 

existe uma correlação positiva fraca (r = 0,102; p<0.05). 
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5.2.4.2. Morte Natural 
 

Os animais que morreram de morte natural foram 68 (39 felinos e 29 caninos). Os dados 

representados no gráfico nº 16 permitem-nos verificar que a maior taxa de mortalidade se 

encontra na categoria com a prioridade máxima, isto é, 61,8% (n=42) dos animais que acabaram 

por morrer eram da categoria vermelha, seguindo-se de 35,3% (n=24) da cor de triagem laranja. 

 

Gráfico nº 16 – Morte natural Vs Categoria de Triagem (n=68) 

 

Comparando os resultados face à espécie, verificamos que os felinos (n=39) (ver gráfico 

nº 17) apresentam-se com maior percentagem na categoria vermelha (61,5%; n=24) e, em 

seguida, na laranja (35,9%; n=14). 

Verifica-se que a morte natural nos caninos (n=29) teve maior expressividade na categoria 

de triagem vermelha (62,1%; n=18) e laranja (34,5%; n=10) e apresenta-se com menor 

expressividade na amarela (3,4%; n=1) (ver gráfico nº 18). 

 

Gráfico nº 17 – Morte natural Vs Categoria de 

Triagem segundo o grupo dos felinos (n=39) 
 

 

Gráfico nº 18 – Morte natural Vs Categoria de 

Triagem segundo o grupo dos caninos (n=29) 
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Quanto aos animais que morreram (n=68), verificou-se que um número bastante 

expressivo não sofreu qualquer tipo de traumatismo, isto é, 85,3% (n=58), contrastando com os 

14,7% (n=10) de animais traumatizados. 

 

5.2.4.3. Categorias de Triagem/Discriminadores Vs Morte Natural 
 

A tabela nº 32 apresenta os discriminadores atribuídos aos casos clínicos de felinos e 

caninos que sofreram morte natural (n=68). 

 

Tabela nº 32 – Discriminadores Vs Categorias de triagem de animais que morreram de forma natural 

(n=68) 
 

 

Categorias de Triagem 

Vermelha Laranja Amarela 

N % N % N % 

D
is

cr
im

in
a

d
o

re
s 

 

(Suspeita de) hipoglicemia 2 2,9     

Choque (descompensado) 7 10,3     

Convulsão neste momento 3 4,4     

Esforço respiratório grave 10 14,7     

Não responsivo 5 7,4     

Tª rectal ≤36.7ºC 15 22,1     

 

(Possível) ingestão de CE há mais de 24 horas com anorexia 
ou vómito 

  
6 8,8 

  

(Suspeita de) hiperglicemia com cetose   1 1,5   

Convulsões Cluster   1 1,5   

Desidratação grave (>8%)   1 1,5   

Esforço respiratório moderado   6 8,8   

Fraqueza geral   2 2,9   

Membranas mucosas pálidas em ausência de choque   5 7,4   

Nível de consciência alterado   2 2,9   

 (Possível) ingestão de CE     1 1,5 

Head tilt     1 1,5 

Total (N=68; 100,0%) 42 61,8 24 35,3 2 3,0 

 

De entre os 68 casos que culminaram na morte do animal, verifica-se que a categoria de 

triagem vermelha é a que mais se destaca (61,8%; n=42), nomeadamente quando o quadro 

clínico do animal apresenta os seguintes discriminadores: “Temperatura retal ≤36.7ºC” 

(22,1%; n=15); “Esforço respiratório grave” (14,7%; n=10); e “Choque descompensado” 

(10,3%; n=7). 

Entre as categorias de triagem e a morte natural existe uma correlação positiva fraca (r = 

0,318; p<0.01). 
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6. Discussão dos Resultados 
 

A realização deste estudo teve como pressuposto efetuar a aplicação da LTV-modificada, 

através da análise dos dados inseridos no QVET® de caninos e felinos, que entraram no Hospital 

Veterinário do Porto durante o serviço de urgência, procurando desta forma obter a categoria 

de triagem mais adequada a cada caso clínico. Salienta-se que estamos perante um estudo 

retrospetivo pelo que se pode condicionar a inclusão e análise estatística dos casos observados. 

Para além disto, os dados obtidos são de uma única instituição e os estudos realizados em 

diferentes populações de cães e gatos podem produzir resultados diferentes, quanto à sua 

triagem aquando da sua entrada em serviço de urgência numa clínica veterinária ou num outro 

hospital veterinário.  

Num primeiro momento deparamo-nos com a primeira limitação do estudo, centrada na 

forma como os casos clínicos foram pesquisados, pois os dados apresentavam-se muito 

dispersos e muitas vezes incompletos. Verificou-se que os aspetos clínicos nem sempre se 

apresentavam completos no que respeitava aos procedimentos realizados na primeira 

abordagem do caso, nomeadamente, os parâmetros iniciais da avaliação clínica, entre os quais 

a anamnese e a identificação dos animais quanto à raça, peso e idade, bem como alguns 

parâmetros da avaliação física, tais como: pressões arteriais, tipo de resultado da palpação 

abdominal, quantificação ou localização da dor.  

Após a chegada ao serviço de urgência, todos os animais devem ser rapidamente 

avaliados por um membro da equipa médica para determinar se requerem tratamento imediato 

ou se estão estáveis o suficiente para esperar, caso seja necessário. Durante a triagem, deve ser 

registada a natureza do estímulo iatrotrópico e sua progressão (Brown & Drobatz, 2007). 

Nelson e Couto (2015) referem que uma anamnese detalhada frequentemente revela dados que 

nos permitem entender a evolução da doença do animal. Segundo estes autores, o estilo de vida 

do animal pode englobar atividades com maior ou menor risco de lesões. Assim sendo, um bom 

conhecimento sobre quando e onde surgiram os primeiros sinais/sintomas poderá alterar o nível 

de urgência atribuído ao caso clínico (Nelson & Couto, 2015).   

Tendo em consideração que na triagem ocorre um processo de categorização dos doentes 

nos diferentes parâmetros de urgência, sendo necessário o estabelecimento de critérios bem 

definidos quanto ao seu grau de gravidade/risco da integridade física do animal, no decorrer da 

realização do presente trabalho e devido à dispersão de dados, surgiu a necessidade de criar uma ficha 

adequada à sua recolha (ver Anexo V), com o intuito de se utilizar a informação clínica de uma 

forma mais estruturada, o que possibilitou mais facilmente a sua compreensão e, 
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simultaneamente, um preenchimento mais rápido dos dados. Se o QVET® apresentasse parâmetros 

bem estruturados, para além de uma base de dados dos registos médicos, teria uma ficha médica 

padronizada, que incidiria sobre os seguintes parâmetros: estado mental detalhado; FR; tipo de 

respiração; presença de esforço respiratório; FC; qualidade de pulso; Tª interna; Tª periférica; cor e 

características das membranas mucosas; TRC; turgor cutâneo/ consistência da pele; auscultação 

torácica; e palpação abdominal (Rabelo & Forgione, 2013; Silverstein & Hopper, 2015). Desta forma, 

o preenchimento dessa ficha médica padronizada, permitiria a ausência de falhas de dados clínicos no 

momento da recolha dos dados de cada animal incluído no presente estudo. Neste trabalho, a ficha que 

elaboramos, apesar de nos permitir a padronização da recolha de dados, permitiu igualmente constatar 

alguma arbritariedade no preenchimento das diferentes fichas clínicas, espelhada na ausência de dados, 

tais como género, idade, estado reprodutivo, estímulo iatrotrópico, ou de outros dados da avaliação 

clínica, o que levou à exclusão de alguns animais da amostra estudada. De forma semelhante, alguns 

animais também foram excluídos, no estudo de Ruys e colaboradores (2012), devido à falta de dados, o 

que os impossibilitou de efetuar uma avaliação de urgência desses mesmos doentes.  

Assim sendo, dos 2562 casos clínicos existentes durante o período de 1 de janeiro de 2012 

a 29 de fevereiro de 2016, em que apenas 1581 foram estudados devido a contingências relativas 

ao tempo necessário para analisar o total da amostra, somente foram analisados 676 felinos e 

676 cães, pois foram excluídos 89 gatos e 140 cães, devido à ausência mínima de dados 

necessários para o estudo. 

Verificou-se que, durante o período analisado, apenas surgia 1 animal na maioria dos dias, 

surgindo no máximo 6 caninos e 4 felinos, dispersos nas horas de funcionamento das urgências. 

Assim sendo, os dados obtidos neste estudo sobre a procura do serviço de urgência veterinária 

(período compreendido de segunda a sábado desde as 20h até às 9h e ao domingo durante 24h) 

revelaram um baixo fluxo de doentes por dia. Este dado não é congruente com os valores 

obtidos e/ou relatados em vários estudos sobre o fluxo de urgências em Portugal, 

nomeadamente em Esteves (2010), Alves (2013) e Buraco (2014). Tal distinção pode ser 

justificada pelo facto de nestes estudos se referirem ao fluxo de urgências durante o 

funcionamento diurno de 2 hospitais veterinários, enquanto o período estudado no presente 

trabalho é o já referido acima. Para além disto, o valor de consulta em período de funcionamento 

normal é frequentemente mais reduzido do que em serviço de urgência, o que poderá pesar na 

tomada de decisão por parte dos proprietários na procura de cuidados médicos-veterinários em 

período de atividade normal em detrimento dos serviços em regime de urgência. 

Num estudo retrospetivo realizado por Williams, Jones e Thornton (2018), no Reino 

Unido, sobre o estímulo iatrotrópico que levou os proprietários a contactar telefonicamente os 

serviços médico-veterinários em período de urgência (n=1000), verificou-se que a análise 
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temática revelou nove temas-chave, sendo os seguintes: vómitos, dificuldades respiratórias, 

letargia, não ingestão de alimentos ou água, diarreia, hemorragia, fraqueza, agitação e 

comportamento invulgar. No presente estudo, consideraram-se 29 estímulos iatrotrópicos 

discriminados anteriormente que induziram o proprietário a recorrer ao serviço de urgência. No 

primeiro estudo, o vómito foi o estímulo iatrotrópico registado com mais frequência, sendo que 

no presente estudo e no caso dos cães o mesmo aconteceu, no entanto, no caso dos felinos, o 

estímulo iatrotrópico “Regurgitação/Vómito” verificou-se em terceiro lugar, sendo antecedido 

primeiramente pelo “Traumatismo/Queda/Luta/Mordedura(s)” e em seguida pela “Alteração 

respiratória”.  

A categorização da triagem permitiu-nos distribuir a amostra segundo diferentes graus de 

necessidade de intervenção médica: vermelho – situações de intervenção imediata foram 12,6% 

(n=170) dos casos; laranja – situações muito urgentes foram 23% (n=311); amarelo – situações 

urgentes foram 39,1% (n=527) do total dos casos; verde – situações pouco urgentes foram 

23,5% (n=320); e azul - situações não urgentes foram 1,8% (n=24) (esta categoria não foi 

contemplada no estudo de Ruy et al., 2012). Dos 485 cães e gatos incluídos no estudo efetuado 

por Ruys e colaboradores (2012), 71 foram categorizados em vermelho (14,6%), 114 foram 

colocados na cor laranja (23,5%), 104 na categoria amarela (21,4%) e 196 foram colocados na 

cor verde (40,5%). Desta forma, verificou-se que as percentagens obtidas na categoria vermelha 

são semelhantes (diferença de 2%) e na categoria laranja são ainda mais próximas (diferença 

de 0,5%). Os dados apresentados por Ruys e colaboradores (2012) revelaram que há uma maior 

procura das urgências em situações pouco urgentes (categoria verde), mas no presente estudo a 

categoria com maior expressividade foi a amarela – situações urgentes. Para além disto e tendo 

em consideração que 1,5% dos felinos e 1,9% dos caninos foram categorizados na cor azul, 

constatou-se que ainda há proprietários que recorrem aos serviços de urgência em situações de 

rotina. 

De entre os discriminadores propostos por Ruys e colaboradores (2012), verificamos na 

amostra em estudo que é possível determinar uma maior prevalência na: “Dor moderada” 

pertencente à categoria amarela com o total de 11,8% de felinos e 9% de caninos; “Problema 

recente (<7 dias)” pertencente à categoria verde com o total de 10,5% de felinos e 6,4% de 

caninos. 

Conforme a categorização de triagem dos animais em estudo e do quadro clínico 

apresentado pelos mesmos, verificou-se que as áreas de especialidade médica registadas com 

mais frequência, de acordo com o tratamento médico ou cirúrgico que cada caso clínico 

necessitava, foram medicina interna e traumatologia para ambas as espécies. Desta forma, 



80 
 

verifica-se a importância da existência de médicos veterinários internistas e traumatologistas 

nos serviços de urgência. 

Em relação aos discriminadores e aos animais que morreram sem intervenção médica, 

verificou-se que a categoria de triagem vermelha foi a que apresentou um maior número de 

mortes (61,8%; n=42), de entre as quais se destacaram os seguintes discriminadores: 

“Temperatura retal ≤36,7ºC” com 22,1% dos casos de morte natural; “Esforço respiratório 

grave” com 14,7%; e “Choque descompensado” com 10,3%. Por outro lado, verificou-se que 

35,3% dos animais que morreram (morte natural) foram categorizados na cor laranja, enquanto 

3% foram categorizados na cor amarela. Tendo em consideração a dispersão dos animais que 

morreram sem intervenção médica pelas categorias vermelha, laranja e amarela, verificou-se 

uma correlação positiva fraca. Desta forma, podemos considerar a possibilidade de não ter 

havido o correto preenchimento das fichas clínicas dos animais que entraram em serviço de 

urgência no HVP, ou seja, podem existir falhas sobre a anamnese e os dados do exame físico 

obtidos no momento da triagem dos animais que foram incluídos no presente estudo. Tal fato 

pode ter promovido a classificação dos animais em uma categoria de triagem inferior à cor de 

triagem que espelharia a sua real prioridade de intervenção médica. Para além disto, o fato de 

não existir um sistema de triagem a ser utilizado no HVP pode justificar a existência de mortes 

naturais nas categorias laranja e, principalmente, na amarela, pois Wuerz, Fernandes e Alarcon 

(1998) indicam que as realizações de triagem sem regras de guia, podem levar a inconsistências 

na triagem, tanto interna quanto comparada com outros estabelecimentos. 

Contudo, não foram realizados estudos quanto à eficácia dos discriminadores face a idade 

do animal, pela ausência dos dados recolhidos do QVET®. Considera-se esta avaliação 

fundamental, de maneira, a completar a sua equiparação com a MTS em medicina humana, a 

qual segundo Zachariasse e colaboradores (2017), apresenta falhas, considerando que a 

validade da MTS na avaliação de emergências é entre moderado e bom, uma vez que revela 

uma diminuição da sua eficácia junto de população jovem e idosa.  

Neste estudo, verificou-se que aproximadamente 9,3% (n=126) dos animais (cães e gatos) 

não sobreviveram, sendo que a taxa de morte natural obtida foi de aproximadamente 5% (n=68) 

dos casos e a taxa de morte medicamente assistida foi de aproximadamente 4,3% (n=58). 

Tendo em conta a natureza retrospetiva deste estudo, tornou-se difícil determinar 

inequivocamente se a decisão para a eutanásia se deveu a restrições financeiras ou a um mau 

prognóstico percebido em alguns casos clínicos, sendo esta situação idêntica à encontrada no 

estudo de Stillion e Fletcher (2012). Alves (2013) refere que os casos clínicos que culminam 

em eutanásia podem representar situações de urgência ou não, tais como: um animal que 
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apresenta uma doença intratável terminal, mas que está estável fisiologicamente; um animal 

que se apresenta em sofrimento e não há possibilidade de recuperação; ou o proprietário não 

tem condições económicas, que lhe permitam pagar o tratamento que o seu animal de estimação 

necessita. No estudo de Rocha (2010) sobre a eutanásia em caninos e felinos, a idade avançada 

e o alegado baixo nível económico do proprietário constituíram os principais fatores de risco 

para os animais terem sido submetidos à prática da eutanásia. Silva e Stilwell (2016) referem 

que a eutanásia de um animal doente ou gravemente lesionado deve ser executada apenas como 

último recurso, ou seja, quando a recuperação é improvável. Por outro lado, tão reprovável é a 

eutanásia precipitada de um animal saudável ou recuperável, como pactuar com decisões 

irresponsáveis de prolongar o sofrimento inútil de um animal (Silva & Stilwell, 2016). No 

entanto, existem exceções, nomeadamente quando o tratamento do animal é possível, mas é 

oneroso (Silva & Stilwell, 2016; Hart, Hart, & Mader, 1990). Assim sendo, cabe ao médico 

veterinário auxiliar os donos na tomada da decisão, quer seja para efetivar a prática da eutanásia 

quer seja para adiar ou evitar a mesma (Silva & Stilwell, 2016). Silva (2016) menciona que 

quando se trata de por fim à vida de um animal há vários aspetos que o médico veterinário deve 

ter em conta, nomeadamente: o animal, o proprietário, o interesse público e o enquadramento 

legal. Em casos onde o interesse dos animais e dos donos diverge podem ocorrer conflitos éticos 

e diferentes preocupações têm de ser tidas em conta (Silva, 2016). 

Por outro lado, Hart e colaboradores (1990) referem que pode haver algumas influências 

culturais no desempenho ou aceitação das eutanásias por parte dos médicos veterinários, pois 

num estudo realizado por este mesmo autor, no reino unido, 74% dos 167 médicos veterinários 

disseram que submeteriam um animal saudável à eutanásia, se o proprietário o solicitasse. Em 

contraste, no Japão, apenas 44% dos 2500 médicos veterinários disseram que submeteriam um 

animal saudável à eutanásia a pedido do proprietário, enquanto que 28% relataram que nunca 

tinham eutanasiado um animal, mesmo que este estivesse doente (Hart, Hart, & Mader, 1990). 

Num estudo realizado por Edney (1998), no Reino Unido, verificou-se que numa amostra de 

863 animais (478 caninos e 385 felinos), 2,3% (n=11) dos cães e 1,3% (n=5) dos gatos eram 

saudáveis e foram sujeitos à prática de eutanásia por razões sociais ou por conveniência. 

Num outro estudo realizado por Hart e colaboradores (1990) sobre qual a posição de 14 

veterinários em submeter animais saudáveis à prática da eutanásia, verificou-se que um terço 

dos profissionais consideraram aceitável nas seguintes situações: como alternativa a um 

tratamento oneroso; se o proprietário tivesse que mudar para uma outra habitação de mais baixo 

custo, onde os animais não seriam permitidos; quando o proprietário apresenta idade avançada 

ou está em situação terminal e opta por submeter os seus animais de estimação mais velhos à 
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eutanásia; e quando o proprietário solicita a prática da eutanásia e os profissionais consideram 

que a realização da mesma impedirá uma possível morte dolorosa do animal pelas mãos do 

próprio dono, caso os médicos veterinários não acedam ao pedido. 

Para além disto, demonstra-se importante referir que existe legislação vigente que rege o 

profissional veterinário quanto à prática da eutanásia, tendo em conta determinados critérios, 

preveem a legitimidade da mesma, nomeadamente a Declaração Universal para os Direitos dos 

Animais (DUDA) no artigo 3º alínea b) “Se a morte de um animal é necessária, deve ser 

instantânea, sem dor ou angústia.” (UNESCO & ONU, 1978) e a Convenção Europeia para a 

Proteção dos Animais de Companhia, vigente em Portugal, através do Decreto n.º 13/93, no 

capítulo II artigo 11º “O abate deve ser efetuado com mínimo de sofrimento psíquico e 

moral…” (Convenção Europeia para a Protecção dos Animais de Companhia, 1993). 

Neste estudo, verificou-se que entre os animais submetidos a um traumatismo e foram 

eutanasiados existe uma correlação positiva fraca. Desta forma, constata-se que um animal que 

tenha sofrido um traumatismo teve mais tendência a ser eutanasiado. 

Quanto aos animais que morreram (n=68), verificou-se que um número bastante 

expressivo não sofreu qualquer tipo de traumatismo, isto é, 85,3% (n=58), contrastando com os 

14,7% (n=10) de animais traumatizados. Num estudo retrospetivo realizado por Simpson, 

Syring e Cynthia (2009) sobre 235 cães, que sofreram traumatismo e necessitaram de cuidados 

médico-veterinários, verificou-se que a taxa de mortalidade obtida foi de 12% (n=29).  

Como o presente trabalho se trata de um estudo retrospetivo, não podemos constatar se a 

utilização da LTV-modificada, como um meio de triagem, nos permite ou não conseguir 

diminuir o tempo de atendimento dos animais que chegam ao serviço de urgência. 

Tendo em consideração que a escala de triagem ideal deverá ser facilmente compreendida 

permitindo que a sua aplicação seja rápida, bem como deverá apresentar elevada concordância 

inter e intrapessoal (Subcommittee on National Triage, 1999), comparando a LTV-modificada 

com uma triagem de caráter empírico, face às dificuldades sentidas na sua aplicação, esta lista 

parece não servir como uma ferramenta prática e eficaz de triagem. As dificuldades verificadas 

na aplicação da LTV-modificada depreendem-se principalmente pelo fato do sistema ser 

composto por setenta e dois discriminadores, separados em oito subcategorias (respiratório, 

circulatório, traumatismo, gastrointestinal, obstetrícia, urogenital, neurológico e generalizado), 

difíceis de operacionalizar com base nos dados recolhidos através do QVET®, e ser um sistema 

de utilização manual. Desta forma, se o indivíduo não estiver bem familiarizado com este 

sistema de triagem, no decorrer da categorização dos animais que chegam a um serviço de 

urgência, poderá demorar algum tempo, o qual é fundamental ser o mais reduzido possível, 
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principalmente em situações emergentes, em que os animais necessitam de atendimento 

imediato. 

Verifica-se a necessidade de se estudar uma proposta de sistema de triagem que ofereça 

vantagens em relação à triagem empírica, uma vez que permitiria triar com base num sistema 

ou num protocolo (com recurso a algoritmos ou fluxogramas criteriosos), para determinar a 

prioridade específica de cada caso: um sistema eficaz de triagem permite a identificação rápida 

dos utentes que se encontram com a sua vida em risco, podendo secundariamente servir para 

determinar as necessidades de cuidados médico-veterinários. Segundo Iserson e Moskop 

(2007), esta triagem criteriosa romperia com a tomada de decisões empíricas, que por vezes 

podem roçar o arbitrário quanto à distribuição dos recursos de cuidados de saúde. 

Torna-se igualmente importante que o registo de cada caso clínico seja feito de forma 

criteriosa, cuidadosa e completa, sendo uma das ferramentas de avaliação da emergência. A 

triagem não é apenas um fluxograma de sintomas, mas implica uma boa articulação entre os 

motivos, a história clínica do utente e os sinais vitais. A qualidade das decisões feitas na triagem 

inicial tem importantes implicações nos resultados de saúde de cada utente (Gerdtz & Bucknall, 

2000).  

Como qualquer um dos sistemas de triagem humana, para que haja a possibilidade de um 

sistema ser utilizado na medicina veterinária, este deve ser adaptado e validado, apresentando 

um bom grau de confiabilidade. Adicionalmente, potenciaria aos médicos veterinários a 

vantagem de uma terminologia padrão e iria habilitá-los a estabelecer exercícios de garantia de 

qualidade ou auditorias e estudos comparativos (Ruys et al., 2012). 

Por outro lado, foi utilizado o mesmo sistema de triagem (LTV-modificada) para caninos 

e felinos e, assim, de futuro serão necessários mais estudos para se verificar se existem outros 

discriminadores específicos da espécie, que sejam indicadores do grau de prioridade de um 

animal ser submetido a intervenção médico-veterinária em relação a outro. 

A aplicação da triagem veterinária é muitas vezes percecionada como desnecessária pelo 

número de doentes que chegam para ser atendidos na urgência, mas esta situação tende a mudar 

com a maior especialização dos atendimentos veterinários, com melhor qualidade nos 

atendimentos e maior preocupação dos proprietários com os animais. 
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7. Conclusão 
 

Após a realização deste estudo, podemos concluir que se torna importantíssimo o 

preenchimento de todos os dados obtidos durante a anamnese e o exame físico do animal, para 

se poder proceder à triagem do mesmo. O QVET® é um programa informático utilizado por 

profissionais no âmbito da medicina veterinária com múltiplas funções. No entanto, carece de 

uma componente dedicada à triagem veterinária, limitando a sua função como ficheiro clínico. 

Se essa componente existisse, promoveria ao preenchimento completo dos dados clínicos 

recolhidos aquando da triagem. Por outro lado, como se constatou nos resultados do fluxo de 

animais que chegaram às urgências do HVP, coloca-se em causa a necessidade da 

implementação da triagem em medicina veterinária. 

Para além disto, constatou-se que a VTL-modificada apresenta parâmetros que nos 

direcionam para um diagnóstico, o que não é o pretendido no momento da triagem, mas sim 

triar o animal para saber qual o tempo de espera a que o mesmo pode ser submetido até ser 

intervencionado. Assim sendo, depreende-se que é necessário a criação de um 

documento/programa, no qual se preencha todos os passos necessários para se obter uma 

categoria de triagem no menor intervalo de tempo possível. 

A criação de discriminadores bem definidos, sendo estes acompanhados pelas 

denominadas perguntas chave, poderá permitir-nos futuramente, com recurso a algoritmos e 

fluxogramas, a elaboração de um programa informático equiparado à triagem de Manchester 

com comprovados resultados em medicina humana. Outras dúvidas foram surgindo, 

nomeadamente, se não será mais útil utilizar protocolos da pediatria, uma vez que os bebés são 

equiparados aos animais, que por sua vez não falam e não sabem indicar a dor? Muitas outras 

questões podem surgir, por isso torna-se necessário que haja uma preocupação em torno da 

triagem veterinária. 

Porém, considero que não há dúvidas que uma escala de triagem tem que contemplar os 

dados fisiológicos e anatómicos, a idade, a existência de doenças anteriores e deverá ser criado 

uma avaliação do mecanismo de lesão, para que seja possível hierarquizar as necessidades dos 

diferentes animais segundo a gravidade do seu estado clínico. Parece-me que apenas com uma 

triagem padronizada e sistematizada será possível avaliar corretamente uma situação clínica, 

evitando a dispersão de tempo e de recursos e a ocorrência de possíveis erros de análise dos 

sinais e sintomas do quadro clínico. Para além disto, a padronização de uma triagem melhorará 

a perceção das necessidades e gravidade real do estado do doente, aumentará a rentabilidade 
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dos recursos humanos e financeiros, mas sobretudo o bem-estar do animal e a sua 

sobrevivência. 
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Anexo I 
 

Tabela nº 33 – Apresentações Clínicas/Doenças consideradas casos de Emergência 

Emergências Apresentações Clínicas/Doenças 

Choque (classificação 

funcional e exemplos de 

choque) 

Choque hipovolémico (diminuição do volume circulante de sangue)  

Exemplos:  

- hemorragia; 

- desidratação grave e traumatismo. 

Choque cardiogénico (diminuição no fluxo sanguíneo com origem cardíaca)  

Exemplos:  

- insuficiência cardíaca congestiva; 

- arritmia cardíaca; 

- tamponamento cardíaco; 

- overdose de fármacos (exemplo: anestésicos) . 

Choque distributivo (diminuição ou aumento acentuado da resistência vascular 

sistémica ou má distribuição de sangue) 

Exemplos:  

- sépsis; 

- obstrução (exemplo: dirofilariose); 

- anafilaxia; 

- excesso de catecolaminas (exemplo: feocromocitoma);  

- dilatação e torção gástrica . 

Choque metabólico (alteração na organização metabólica celular) 

Exemplos:  

- hipoglicemia; 

- toxicidade do cianeto; 

- disfunção mitocondrial;  

- hipóxia citopática da sépsis. 

Choque hipoxémico (diminuição da quantidade de oxigénio no sangue arterial) 

Exemplos:  

- anemia; 

- doença pulmonar grave; 

- toxicidade do monóxido de carbono; 

- metahemoglobinemia. 

Emergências 

Cardiovasculares 

Paragem cardiopulmonar  

Insuficiência cardíaca congestiva  

Arritmias cardíacas  

Endocardite infeciosa  

Efusão pericárdica  

Hipertensão  

Hipotensão  

Tromboembolismo arterial  

Síncope  

Emergências 

Respiratórias 

Dispneia  

Obstrução de vias aéreas superiores  

Pneumonia  

Asma felina  

Tromboembolismo pulmonar  

Edema pulmonar não-cardiogénico  

Pneumotórax  

Piotórax  

Neoplasia pulmonar  

SDRA (Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo)  
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Tabela nº 33 – Apresentações Clínicas/Doenças consideradas casos de Emergência (cont.) 

Emergências Apresentações Clínicas/Doenças 

Emergências 

Hematológicas 

Anemia por hemorragia  

Anemia hemolítica  

Anemia não-regenerativa  

Trombocitopénia 

Coagulopatia adquirida  

CID (Coagulação Intravascular Disseminada)  

Vasculite  

Emergências 

Toxicológicas 

Plantas venenosas  

Etilenoglicol  

Rodenticidas anticoagulantes  

Acetominofeno  

Chocolate  

Micotoxicoses tremorgénicas  

Piretrina e piretróides  

Emergências 

Gastrointestinais 

Abdómen agudo  

Vómito  

Diarreia aguda  

Hematemese 

Hematoquézia  

Obstrução gastrointestinal  

Dilatação e torção gástrica  

Encefalopatia hepática  

Hemorragia gastrointestinal  

Pancreatite  

Emergências Renais 

Insuficiência renal aguda  

Insuficiência renal crónica  

Obstrução uretral  

Hematúria  

Rutura vesical  

Emergências 

Neurológicas 

Convulsões e Status Epilepticus  

Lesão cerebral traumática  

Paralisia e paresia  

Síndrome vestibular  

Alteração mental  

Miastenia grave  

Emergências 

Endócrinas/Metabólicas 

 

Cetoacidose diabética  

Hiperglicemia 

Hipoglicemia  

Hipoadrenocorticismo/Doença de Addison  

Hipocalcemia/Hipercalcemia  

Lúpus eritematoso sistémico  

Traumatismo 

Atropelamento  

Feridas de grande extensão  

Feridas por mordedura  

Feridas por tiro ou arma branca  

Fraturas e luxações por traumatismo 

Emergências 

Reprodutivas 

Distócia  

Piómetra  

Torção uterina e ovárica  

Priapismo  

Torção testicular  

Prostatite  

Abcesso prostático  
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Tabela nº 33 – Apresentações Clínicas/Doenças consideradas casos de Emergência (cont.) 

Emergências Apresentações Clínicas/Doenças 

Emergências Neonatais 

Hipotermia 

Falha de transferência passiva de anticorpos maternos 

Hipoglicemia 

Desidratação/Hipovolemia 

Isoeritrólise neonatal 

Desnutrição 

Emergências Ambientais 

Mordeduras e picadelas 

Insolação 

Hipotermia 

Inalação de fumo 

Queimadura 

Choque elétrico 

Emergências Oncológicas 

Emergências relacionadas com a infiltração tumoral 

Emergências relacionadas com a quimioterapia 

Emergências metabólicas em oncologia 

Emergências 

Oftalmológicas 

Queimaduras químicas da superfície ocular 

Corpo estranho 

Traumatismo ocular 

Glaucoma 

Cegueira súbita 

Emergências da 

Cavidade Oral 

Traumatismo dental 

Lesões traumáticas do palato 

Traumatismo bucomaxilofacial 

Lesões da articulação temporomandibular 

Nota: Quanto ao choque, indiquei diferentes tipos de choque, consoante a sua classificação funcional. 

Dados adaptados de: Rozanski & Rush (2007); Rabelo (2013); Laforcade & Silverstein (2015); Macintire, Drobatz, 

Haskins & Saxon, (2012); e Jasani (2011). 
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Anexo II 
 

Tabela nº 34 – Parâmetros a ter em conta ao longo da Avaliação Neurológica 

Observação 

Estado Mental Normal/Anormal 

Confusão/Depressão/Estupor/Coma 

Comportamento Normal/Anormal 

Postura Corporal Normal/Anormal 

Head tilt/ Head turn/ Curvatura espinal (escoliose; lordose; 

cifose; torcicolo)/ Rigidez descerebrada/ Rigidez 

descerebelada/ Posição de Schiff-Sherrington 

Marcha Normal/Anormal 

Ataxia Simétrica/Assimétrica 

Membros torácicos/pélvicos 

Paresia/Plegia Tetra/Para/Mono/Hemi 

Circling Esquerda/Direita 

Claudicação  

Movimento involuntário  

Nervos 

Cranianos 

(esquerdo/ 

direito) 

Simetria facial Palpebral (V + VII) 

Corneal (V + VI, VII) 

Oculovestibular (VIII + III, IV, VI) 

Mandíbula (V) 

Reflexo de mordaça (IX, X) 

Língua (XII) 

Ameaça (Retina, II, cérebro + cerebelo, VII) 

Estimulação nasal (V, cérebro) 

Tamanho da pupila (Retina, II + III) 

Com luz -> miótica/média/midriática (SNS) 

Sem luz -> miótica/média/midriática (SNS) 

Reflexo pupilar à luz (Retina, II + III) 

Olho esquerdo 

Olho direito 

Nistagmus Espontâneo (VIII) -> horizontal/vertical/rotacional 

Posicional -> horizontal/vertical/rotacional 

Estrabismo Permanente (III ou IV ou VI) 

Posicional (VIII) 

Reações 

Posturais 

(esquerdo/ 

direito) 

Posicionamento 

propriocetivo 

Torácico  

Pélvico 

Reação de saltar Torácica 

Pélvica 

Carrinho de mão 

Impulso postural extensor 

Colocação visual 

Colocação tátil 

Reflexos 

Espinais 

(esquerdo/ 

direito) 

Reflexo torácico de 

retirada 

(C6-T2) 

Extensor carpo radial (C7-T2) 

Reflexo pélvico de retirada (L6-S2) 

Patelar (L4-L6) 

Gastrocnémio (L6-S1) 

Perineal (S1-S3) 

Movimento da cauda Sim/Não 

Função 

Urinária 

Evidencia micção 

voluntária 

Sim/Não 

Bexiga distendida Sim/Não 

Fácil deteção da bexiga Sim/Não 
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Tabela nº 34 – Parâmetros a ter em conta ao longo da Avaliação Neurológica (cont.) 

Avaliação 

Sensorial 

(esquerdo/ 

direito) 

Perceção de dor profunda Torácica 

Pélvica 

Perianal 

Panículo  

Sensação cutânea Torácica 

Pélvica 

Nervo específico afetado? 

Palpação/ 

Manipulação 

Dor espinal? Cervical/Torácica/Lombar/Sacral 

Dor articular? Sim/Não 

Dor muscular? Sim/Não 

Movimento do pescoço Normal/Anormal 

Legenda: SNS- sistema nervoso simpático. 

Adaptado de Garosi, 2004. 
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Anexo III 
 

Tabela nº 35 – Escala do Sistema de Pontuação ATT 

G
ra

u

s 

Perfusão Cardíaco Respiratório Olhos/ 

Musculatura/ 

Tegumento 

Ortopédico Neurológico 

0  Mm rosadas e 

húmidas 

 TRC =2s 

 Tª retal ≥37,8°C 

 Pulso femoral forte 

 Ritmo sinusal 

 FC (C): 60-

140bpm 

 FC (F): 120-

200bpm 

 Padrão regular sem estridor 

 Sem componente 

abdominal 

 

 Abrasão ou laceração: sem 

espessura ou espessura parcial 

 Olhos: captação de fluoresceína 

negativa 

 

 Apoio em 3-4 membros 

 Não se palpam fraturas ou luxações 

 Central: consciente, alerta a ligeiramente 

parado e com interesse no meio envolvente 

 Periférico: reflexos espinhais normais, 

movimento intencional e nocicepção total 

1  Mm hiperémicas ou 

rosa-pálidas e 

viscosas 

 TRC 0-2s 

 Tª retal ≥37,8°C 

 Pulso femoral ainda 

palpável 

 Ritmo sinusal 

ou CPV’s 

<20/min 

 FC (C): 140-

180bpm 

 FC (F): 200-

260bpm 

 FR ligeiramente ↑ 

 Esforço ± alguma 

componente abdominal 

 Sons das vias aéreas 

superiores moderadamente 

↑ 

 

 Abrasão ou laceração: 

espessura total e sem 

envolvimento de tecido 

profundo 

 Olho: laceração ou ulceração 

corneal e sem perfuração 

 

 Fratura apendicular ou de costelas ou 

mandibular fechada  

 Luxação única 

 Fratura pélvica com articulação sacroilíaca, 

ílio e acetábulo intactos unilateralmente  

 Fraturas abertas/fechadas simples de 

membros ou abaixo dos carpos/tarsos 

 Central: consciente, mas parado, depressivo 

e sem interesse no meio envolvente  

 Periférico: reflexos espinhais anormais com 

movimento intencional e nocicepção total 

 

2  Mm pálidas e 

viscosas 

 TRC 2-3s 

 Tª retal <37,8°C 

 Pulso pouco 

palpável e fraco 

 Arritmia 

consistente 

 FC (C): 

180bpm 

 FC (F): 

260bpm 

 Esforço respiratório 

moderadamente ↑ com 

componente abdominal 

 Abdução dos cotovelos 

 Sons das vias aéreas 

superiores moderadamente 

↑ 

 Abrasão ou laceração: 

espessura total, com 

envolvimento de tecido 

profundo, mas sem lesão 

arterial, muscular ou de nervos 

 Olho: perfuração corneal e 

perfuração ou protrusão do 

globo ocular 

 Condições múltiplas de grau 1 (ver acima) 

 Fratura aberta e única de osso longo acima 

dos carpos/tarsos com osso cortical 

preservado 

 Fratura de crânio não envolvendo a 

mandíbula 

 Central: inconsciente mas responde a 

estímulos dolorosos 

 Periférico: movimento intencional ausente 

com nocicepção intacta em 2 ou mais 

membros ou movimentação ausente em 1 

membro 

 Tónus anal e/ou da cauda ↓ 

3  Mm acinzentadas, 

azuis ou brancas 

 TRC =3s 

 Tª retal <37,8°C 

 Pulso femoral não 

palpável 

 

 Arritmia 

errática 

 FC (C): 

≤60bpm 

 FC (F): 

≤120bpm 

 

 Esforço respiratório 

marcado 

 Respiração ofegante, 

agónica ou totalmente 

irregular 

 Vias aéreas praticamente 

ou totalmente fechadas 

 Ferida penetrante na cavidade 

torácica ou abdominal 

 Abrasão ou laceração: 

espessura total e envolvimento 

de tecido profundo 

 Lesão arterial, muscular ou de 

nervos 

 Fratura/luxação de corpos vertebrais, exceto 

coccígeos 

 Fraturas abertas e múltiplas de ossos longos 

acima dos carpos/tarsos 

 Fraturas abertas e únicas de ossos longos 

acima dos carpos/tarsos com perda de osso 

cortical 

 Central: não responsivo a qualquer 

estímulo; convulsões refratárias 

 Periférico: nocicepção ausente em 2 ou 

mais membros; nocicepção ausente da 

cauda ou perianal 

Legenda: Mm- Membranas mucosas CPV- Complexos Ventriculares Prematuros; C- Caninos; F- Felinos; min.- minutos; bpm- batimentos por min.; s- segundos; FC- Frequência 

cardíaca; FR- Frequência respiratória; ↑- aumentado(a); ↓- diminuído; ±- com ou sem. 

Adaptado de Rockar, Drobatz & Shofer, 1994. 
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Anexo IV 
 

Tabela nº 36 – Definição de Discriminadores 

Discriminadores Definições 

Anorexia em 

cachorros e gatinhos 

 Cão ou gato com menos de 12 semanas, que não coma há ≥12 horas. 

Convulsões Cluster  Mais do que 2 convulsões generalizadas em 24 horas. 

Desidratação  Intensa (>8%): 

- pele tende a ficar imóvel aquando a realização da prega de pele; 

- TRC prolongado, mas <2s; 

- olhos fundos/profundos; 

- mucosas secas. 

 Moderada (5–8%): 

- turgor cutâneo apresenta uma diminuição subtil; 

- TRC levemente diminuída; 

- olhos possivelmente profundos na órbita; 

- possivelmente mucosas secas. 

Fraqueza Geral  Redução geral no tónus muscular combinada com depressão mental. 

 Animais são frequentemente capazes de se manterem em estação ou de andarem, 

mas são relutantes de subir e deitam-se, logo que sejam permitidos a isso. 

Deformidade Bruta  Verifica-se angulação ou rotação bruta e anormal. 

Hemorragia  Exsanguinante: 

- ocorre a uma velocidade tal, que a morte acontecerá a menos que a hemorragia 

seja parada. 

 Grande Incontrolável: 

- não controlada rapidamente pela aplicação de pressão direta sustentada e em 

que o sangue continua a fluir fortemente através de grandes curativos rapidamente. 

 Pequena Incontrolável: 

- não controlada rapidamente pela aplicação de pressão direta sustentada e em 

que o sangue continua a fluir ligeiramente. 

Hipoglicemia  Glicemia ≤3.3mmol/L (60mg/dL): 

- animais que estão com terapia de insulina e cachorros e gatinhos letárgicos que 

estão em risco de hipoglicemia; 

- os sinais típicos incluem:  

- diminuição da capacidade de resposta;  

- fraqueza geral;  

- olhar fixamente. 

Hiperglicemia com 

cetose 

 Glicemia ≥11mmol/L (200mg/dL) combinada com sinais de cetose: 

- animais com um historial de Diabetes Mellitus, que não receberam insulina por 

um determinado período de tempo estão em risco de terem hiperglicemia com cetose; 

- às vezes, uma respiração de acetona pode ser percebida. 

Feridas cutâneas de 

média a grande 

extensão 

 Lacerações cutâneas que se verificam médias ou grandes comparativamente com o 

tamanho do animal. 

 A avaliação de dor de feridas mais profundas irá apresentar maior predominância. 

  Avaliação subjetiva. 

Vómito persistente  Vómito que é contínuo ou que ocorre sem qualquer pausa entre os episódios. 
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Tabela nº 36 – Definição de Discriminadores (cont.) 

Discriminadores Definições 

Dor  Intensa: 

- incontrolável e intensa; 

- atividade normal cessa; 

- animais podem gritar/chorar intensamente quando tocados e pode tornar-se 

taquicárdicos e taquipneicos; 

- extremidades dolorosas não serão usadas ou o animal é incapaz ou relutante a 

levantar-se. 

 Moderada: 

- algumas atividades param; 

- animais podem responder com roncos quando tocados, podem demonstrar 

tremores e podem apresentar anorexia; 

- extremidades dolorosas que muito provavelmente não serão usados.  

 Ligeira: 

- animais podem realizar a maioria das atividades; 

- extremidades dolorosas que ainda serão usadas intermitentemente. 

Esforço Respiratório  Intenso: 

- a vida está em risco ou apresenta um rápido agravamento do seu quadro clínico; 

- o animal doente pode apresentar: 

- mucosas azuis ou muito pálidas; 

- respirar de boca aberta; 

- aumento do esforço respiratório; 

- pode apresentar exaustão ou depressão; 

- pode apresentar sons respiratórios húmidos orais; 

- muito provavelmente apresenta sons pulmonares anormais. 

 Moderado: 

- a vida não está imediatamente em risco; 

- o estado clínico não piorou na última hora; 

- animais podem apresentar: 

- mucosas pálidas ou rosadas; 

- claro aumento do esforço respiratório; 

- pode estar intermitentemente de boca aberta, especialmente quando 

estressados; 

- podem apresentar sons pulmonares anormais. 

 Ligeiro: 

- ligeiro aumento do esforço respiratório; 

- os animais doentes não se apresentam a respirar de boca aberta, não necessitam 

de oxigenoterapia e podem apresentar sons pulmonares anormais localizados. 

Choque 

(descompensado) 

 Perfusão inadequada dos tecidos. 

 Sintomas clássicos da fase inicial do choque descompensado incluem: 

- nível reduzido de consciência; 

- mucosas pálidas; 

- TRC >2s; 

- pulso periférico de fraca qualidade; 

- Tª periférica e retal baixas; 

- bradicardia em gatos: FC <120/min. 

- taquicardia em cães: FC >160/min. 

  Sintomas da fase tardia do choque descompensado incluem: 

- bradicardia; 

- ausência de TRC. 

Legenda: min.- minutos; s- segundos; <- inferior; >- superior; ≥- superior ou igual. 

Adaptado de Ruys, Gunning, Teske, Robben, & Sigrist, 2012. 
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Anexo V 
 

Ficha de Recolha de Dados da Amostra                   Código QVET: __________ 

Data de admissão em serviço de urgências: __/__/______            Hora: __:__ 

 

Anamnese 

Ficha de Identificação  

Código do estudo: ________ Espécie: _________________  Raça: ____________________ 

Idade: __________________ Género: __________________ Peso (kg): ________________ 

Estado Reprodutivo: _________________________________ 

 

Queixas Principais/Motivo: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Há quanto tempo:____________ (em dias).        

 

Problemas de saúde pré-existentes: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
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História Pregressa: 

Gastrointestinal 

Distensão abdominal 

(início ≤12 horas) 
 Ingestão de toxina  (Possível) ingestão de CE  Tenesmo 

 

 Sem vómito  

  (Possível) ingestão de CE há mais 

de 24 horas com anorexia ou vómito 
 Diarreia com sangue  Vómito    

    Vómito persistente      

 
        

 
 

Generalizado 

    Anorexia há ≥12 horas em cachorro 

ou gatinho (com <12 semanas) 
 Inflamação local  Problema não recente 

(≥7 dias) 

 

    Prurido intenso  Problema recente (<7 

dias) 

 Vacinação e/ou 

Desparasitação 

 

      Prurido  Animal encontrado  

      Tumefação    

 
        

 
 

Neurológico 

Convulsão neste 

momento 
 Comportamento anormal (≤24 

horas) 
 História de inconsciência (excluindo 

convulsões descomplicadas) 
 Convulsão isolada 

recente (<7 dias) 
 Convulsão isolada 

não recente (≥7 dias) 
 

Não responsivo  >2 convulsões em 24 horas        

   Vocalização contínua (≤24 horas)        
           

Obstétrico 
Presença de feto na 

vulva 
 História de convulsões  História recente de traumatismo (<7 

dias) 
     

 
  Trabalho de parto ativo  Perda de sangue anormal pela 

vagina em animal gestante 
     

           

Respiratório 
Respiração de boca 

aberta 
         

           

Traumatismo 

    Traumatismo oral por CE 

(exemplos: osso, porção de 

madeira) 

     

           

Urogenital 
  Dor e torção testicular (≤12 horas)  Coloração vermelha da urina sem 

eliminação lenta e dolorosa de urina 
 Eliminação lenta e 

dolorosa de urina 
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Exame Físico 

Circulatório 

Choque descompensado  Ascite (sensação de fluido abdominal)  Hemorragia menor incontrolável      

Hemorragia exsanguinante  Hemorragia maior incontrolável        

  Mm pálidas em ausência de choque        

  Sinais de tromboembolismo arterial        

           

Generalizado 

(Suspeita de) hipoglicemia  Desidratação grave (>8%)  Desidratação moderada (5–8%)  Dor ligeira (<7 dias)  Dor ligeira (≥7 

dias) 
 

Tª retal ≥41ºC  Dor intensa  Dor moderada  Inflamação local  Tª retal entre 

37.8 e 38.9ºC 

 

Tª retal ≤36.7ºC  Fraqueza geral  Edema facial   Tª retal 39.0–39.9ºC    

  Petéquias/Púrpura/Equimose  Tª retal 40.0–40.4ºC      

  (Suspeita de) hiperglicemia com cetose  Ventroflexão da cabeça e pescoço      

  Tª rectal 40.5–40.9ºC        

           

Neurológico 

Convulsão neste momento  Nível de consciência alterado  Défice neurológico espinal/periférico 

(≤24 horas) ou deterioração (≤24 horas) 
     

Não responsivo  Perda de visão completa grave  Head tilt      
           

Obstétrico 
Presença de porções fetais          

           

Respiratório Esforço respiratório grave  Enfisema subcutâneo   Esforço respiratório ligeiro      

   Esforço respiratório moderado        

   Estridor (≤24 horas)        

           

Traumatismo   Envenenamento de alta letalidade  Envenenamento de moderada letalidade      

   Evisceração  Ferida cutânea média a grande      

 
  Lesão ocular penetrante ou química (≤24 

horas) 

 Fratura aberta/deformidade (angulação 

ou rotação) bruta 
     

   Proptose ocular        
           

Urogenital   Obstrução uretral        
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Sintomatologia/Lista de Problemas 

Abcesso  Auditiva/Auricular  Bucal  Cardíaca  
        

Circulatória  Complicação pós-cirúrgica  Comportamental  Cutânea/Subcutânea  
        

Exame clínico normal  Gastrointestinal  Generalizada  Glândula mamária  
        

Massa/Nódulo/Tumefação  Musculoesquelética  Nasal  Neurológica  
        

Obstétrica  Oftalmológica  Respiratória  Termorregulação  
        

Umbilical  Urogenital      

 

Procedimentos 

Oxigenação  Intubação  Transfusão sanguínea  
 

 

Tratamento: 

Médico nas 1as 24 horas  Cirúrgico nas 1as 24 horas  
 

Médico após as 1as 24 horas  Cirúrgico após as 1as 24 horas  

 

Diagnóstico 

Etiológico  Etiológico/Inconclusivo  Inconclusivo  
 

 

Diagnóstico Etiológico: 

Abcesso  Auditivo/Auricular  Alérgico  Ambiental  
        

Bucal/Dental  Cardiovascular  Complicação pós-cirúrgica  Dermatológico  
        

Endócrino/Metabólico  Hérnia  Imunomediado  Infecioso  
        

Inflamação  Intoxicação  Gastrointestinal  Obstétrico  
        

Oftalmológico  Ortopédico  Massa/Nódulo  Neoplásico  
        

Neurológico  Parasitário  Pediatria  Respiratório  
        

Sacos Anais  Traumatismo      

 

Internamento 

Não  Menos de 24 horas  Mais de 24 horas  

 

Sobrevivência 

Alta Hospitalar  Alta Condicionada  Morte  Eutanásia  

 


