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 RESUMO 
 
Na rotina da clínica de pequenos animais o atendimento de cães e gatos vítimas de atropelamento é 
frequente e, na maioria dos casos, podem apresentar lesões graves com alto índice de morbidade e 
mortalidade.  As lesões torácicas, ortopédicas, neurológicas e trauma cranioencefálico são as mais 
comuns em casos de politraumatismo por atropelamento, fazendo-se necessário o atendimento 
emergencial para correção das alterações provocadas e estabilização do animal. Na Medicina 
Veterinária, assim como na medicina humana, utiliza-se o protocolo ABCD, que consiste na 
estabilização dos principais sistemas que podem levar o animal a óbito, primeiro pela observação dos 
sinais clínicos apresentados pelo paciente e, somente após a estabilização do paciente, serão 
realizados exames complementares julgados como necessários pelo Médico Veterinário, visando 
garantir a sobrevida do animal e evitar sequelas após o tratamento intensivo. O presente trabalho 
teve como objetivo relatar a abordagem emergencial de um paciente, vítima de atropelamento, a fim 
de colocar em evidência a aplicabilidade do protocolo ABCD na estabilização do paciente 
politraumatizado. 
 
Palavras chave: emergência, tratamento emergencial, trauma cranioencefálico 
Linha de Pesquisa: Medicina Intensiva 

 
 

ABSTRACT 
 

In the small animal clinical routine clinic the care of dogs and cats victims of being run over is quite 
frequent and, in most cases, can present serious injuries with high morbidity and mortality rates. 
Thoracic, orthopedic, neurological injuries and head trauma are the most common in cases of running 
over trauma, requiring emergency care to correct the changes caused and stabilize the animal. In 
Veterinary Medicine, as well as in human medicine, the ABC protocol is used, which consists in 
stabilizing the main systems that can lead the animal to death, first by observing the clinical signs 
presented by the patient and, only after the patient stabilization, additional tests will be performed as 
deemed necessary by the Veterinarian to ensure the animal survive and avoid sequelae after the 
intensive treatment. This paper aimed to report the emergency approach to a running over patient, in 
order to elucidate the ABCD protocol applicability in the stabilization of the polytraumatized patient. 
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1. INTRODUÇÃO 

      

O traumatismo está entre as principais causas de mortes em pequenos 

animais e humanos (DEWEY, 2000; MUIR, 2006; KOOL; BLICKMAN, 2007). O 

trauma é definido como uma lesão tecidual súbita, que pode incluir uma série de 

danos físicos, como fraturas e lacerações (MUIR, 2006). 

A abordagem inicial ao paciente traumatizado, objetiva reduzir a mortalidade e 

morbidade. Para isso, prioridades devem ser estabelecidas em um curto período, 

durante o atendimento do paciente (RABELO, 2012). 

O Colégio Americano de Cirurgiões desenvolveu o ABCDE com o objetivo de 

padronizar a assistência ao paciente traumatizado. Dessa forma, são apontadas as 

lesões possivelmente fatais em vitimas graves independente da idade. O ABCD 

indica, respectivamente: A (do inglês airways) – vias aéreas; B (do inglês breathing) 

– respiração e ventilação; C (do inglês circulation) – circulação com controle da 

hemorragia; D (do inglês disability) – deambulação e condição neurológica 

(RODRIGUES; FERNADES E SANTANA; GALVÃO, 2017). 

Na Medicina Veterinária, não existem dados suficientes que comprovem a 

melhor forma de tratamento para animais traumatizados, todavia, os protocolos de 

atendimento baseados na medicina humana mostram-se eficientes (DEWEY, 2000). 

O presente trabalho objetivou relatar a abordagem emergencial de um 

paciente politraumatizado por atropelamento e elucidar a aplicabilidade do protocolo 

ABCD na rotina da clínica de pequenos animais, bem como a importância do 

atendimento emergencial no prognóstico do paciente. 

 

 

2. RELATO DE CASO 

 

Uma fêmea canina, sem raça definida (SRD), de 2 anos, pesando 4,600 

quilos (kg), foi atendida no Hospital Veterinário da Faculdade de Ciências Sociais e 



 

3 
REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano IV. v 7, n 2,  novembro, 2016. 

 

Agrárias de Itapeva – SP (FAIT). Na anamnese, a tutora relatou que o animal havia 

sido atropelado por um carro há, aproximadamente, 30 minutos e, desde então, 

apresentava-se estática e com sangramento oral. 

Em virtude dos sinais clínicos apresentados e da gravidade do caso, o animal 

foi atendido como prioridade, em estado emergencial. O animal foi mantido em 

oxigenoterapia com máscara para manutenção da respiração e ventilação, foi 

realizada a punção venosa com cateter e foi empregada a fluidoterapia com solução 

fisiológica (NaCl 0,9%). 

Como conduta terapêutica e suporte emergencial, o paciente foi medicado 

imediatamente, com: solução de manitol 20% na dose de 0,25 miligramas por quilo 

(mg/kg), por via intravenosa (IV) lenta para redução da pressão intracraniana (PIC); 

ácido tranexâmico na dose de 50 mg/kg, IV, para redução de hemorragia; 

hidrocortisona na dose de 50 mg/kg, IV, para redução de edema cerebral; diazepam 

na dose de 1 mg/kg, IV, para diminuição dos sinais neurológicos e garantir que o 

animal não apresentasse quadros convulsivos; tramadol na dose de 1 mg/kg, IV, 

para controle da dor (Figura 1). 

 

Figura 1: Animal durante atendimento após medicação e estabilização. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Ao exame clínico e físico, o animal apresentava-se apático, em decúbito 

lateral, com nistagmo bilateral horizontal, hemorragia oral pela presença de um 
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ferimento na região da face, mucosas normocoradas, temperatura 38,9ºC, com 

taquicardia e taquipneia, com a presença de estertores na auscultação pulmonar. 

Após a estabilização do paciente, foi realizado exame radiográfico do crânio e 

coluna cervical, em virtude da suspeita clínica de fratura. Foi realizado, também, o 

exame ultrassonográfico, para pesquisa de hemorragia interna. Na avaliação da 

imagem radiográfica observou-se uma pequena linha de fissura na região da 

mandíbula, sem necessidade de intervenção cirúrgica. Durante a avaliação 

ultrassonográfica observou-se pouca quantidade de líquido livre na cavidade 

abdominal o qual foi indicado o acompanhamento ultrassonográfico. 

Figura 2: Fissura em corpo da mandíbula esquerda (seta), após trauma por atropelamento. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Tendo em vista a gravidade do caso e necessidade de terapia intensiva, o 

paciente foi encaminhado a uma clínica particular, na qual foi mantida a medicação 

sob monitoração, durante 4 dias (Figura 3 A e B). Durante a terapia intensiva, o 

paciente foi medicado IV, durante 3 dias com: tramadol na dose de 1 mg/kg, manitol 

20% na dose de 0,25 mg/kg e dexametasona na dose de 1 mg/kg. Foi utilizado, 

também a amoxicilina com clavulanato de potássio na dose de 12,5 mg/kg por via 

intramuscular (IM), durante 4 dias. No segundo e terceiro dia de internação 

apresentou êmese com coloração escura, e foi medicado com sucralfato na dose de 

500 mg por via oral (VO), para proteção da mucosa gástrica.  
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O paciente apresentou melhoras clínicas no terceiro dia de internação, no 

qual passou a caminhar e se alimentar com alimento pastoso, dessa forma foi 

liberado no quarto dia de internação (Figura 3 C).  

 

Figura 3: A) Animal em tratamento intensivo, ingerindo água via seringa; B) Animal apresentando 
melhoras clínicas no terceiro dia de internação; C) Animal recuperado em casa, aproximadamente, 20 
dias após alta da internação. 

   

Fonte: Arquivo pessoal. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para Muir (2006), Simpson (2009) e Correia (2015), traumas por 

atropelamento podem causar danos teciduais graves, dor, hemorragia, hipotermia e 

estresse, no qual o último esta associado ao medo. Em casos mais brandos, a dor, o 

medo e o estresse, podem ser compensados pelo próprio organismo, todavia, em 

casos mais severos, podem ocorrer mudanças fisiológicas, imunológicas e 

metabólicas, predispondo a inflamações, infecções e coagulopatias que podem levar 

o animal à morte tardia. 

Na rotina da clínica de pequenos animais o atendimento de cães e gatos 

vítimas de atropelamento é frequente e, na maioria dos casos, podem apresentar 

lesões graves com alto índice de morbidade e mortalidade de acordo com FIGHERA 

e colaboradores (2008). Para Vieira e colaboradores (2011), a abordagem de 

pacientes traumatizados por atropelamento requer cuidados especiais, e devem ser 

tratados como politraumatizados, visando evitar o óbito do paciente e piora do 

quadro em questão. 

A B C 
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Segundo Dewey (2000), na Medicina Veterinária ainda não é possível definir 

qual é a melhor forma de abordagem para animais traumatizados, todavia, 

protocolos baseados na medicina humana mostram-se eficientes, tal pode ser 

confirmado por Rabelo (2012), o qual afirma que o protocolo “ABCD do trauma” é 

utilizado com sucesso na Medicina Veterinária. 

Kool e Blickman (2007), Simpson (2009) e Dewey (2015), citam que a 

abordagem emergencial ao animal traumatizado consiste na estabilização rápida e 

eficiente, devendo-se tratar, primeiro, as principais ameaças à vida do paciente para 

que o suporte básico de vida seja garantido e as chances de sequelas após a 

recuperação sejam reduzidas o que condiz com o procedimento descrito no caso 

relatado. 

Segundo Syring e Drobatz (2000), Kool e Blickman (2007) e Rabelo (2015), o 

atendimento de pacientes traumatizados pode ser dividido em atendimento primário 

e secundário. O atendimento primário deve durar poucos segundos e consiste na 

estabilização dos sistemas que podem levar o animal à morte primeiro, pela 

utilização do protocolo ABCD (A: desobstrução das vias aéreas; B: garantir boa 

respiração ao animal pela oxigenoterapia ou intubação endotraqueal e C: garantir a 

volemia mediante o controle de hemorragias; D: Deambulação ou exame 

neurológico, nos quais se avalia o nível de consciência, bem como a reatividade e 

tamanho das pupilas e, se presente, o nível de lesão medular), de acordo com 

Rodrigues, Fernades e Santana e Galvão (2017).  

Após estabilização do quadro o animal passou por exames complementares 

para pesquisar possíveis fraturas e hemorragias, assim como descrito por Viana e 

Arias (2013) e Costa (2014), os quais defendem que o atendimento secundário é 

realizado apenas após a estabilização do paciente, e consiste na realização de 

exames complementares, como exames de imagem, hemograma e exames 

neurológicos, para buscar por outros danos provocados pelo trauma e auxiliar na 

escolha do tratamento adequado. 

Além da estabilização do paciente e realização de exames complementares, a 

terapia medicamentosa é indicada para garantir a sobrevida do animal. A terapia 
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medicamentosa pode incluir o uso de analgésicos, fluidoterapia com solução 

hipertônica, diuréticos osmóticos, como manitol, e anticonvulsivantes, conforme 

descrito por Platt (2009) e Rabelo (2015).  

Para Dewey (2015), em casos de traumatismo craniano que acarretam 

aumento da pressão intracraniana (PIC), é indicada a utilização de solução 

hipertônica 7% na dose de 4 mililitros por quilo (ml/kg) e manitol 20% na dose de 0,5 

- 1,5 g/kg. A solução hipertônica é responsável por aumentar o débito cardíaco e 

pressão sanguínea;  o  manitol reduz a viscosidade do sangue melhorando a 

oxigenação cerebral e em conjunto atuam na redução da PIC. Além da utilização de 

Manitol a utilização de hidrocortisona e prednisona em doses elevadas, de 50-150 

mg/kg, auxilia na redução do edema cerebral. Assim, como observado no quadro 

acompanhado, o animal apresentou resposta satisfatória à terapia, pelo rápido 

atendimento e protocolo emergencial utilizado corretamente. 

Sande e West (2006) relatam que a manutenção das vias aéreas e respiração 

devem ser realizadas o quanto antes no atendimento do paciente traumatizado, visto 

que a hipoxemia, assim como a hipovolemia, está associada ao alto índice de 

mortalidade. O paciente acompanhado, não apresentava sinais de obstrução das 

vias aéreas, porém o mesmo foi mantido em oxigenioterapia com máscara, para 

evitar um possível quadro de hipóxia, posteriormente, foi instituída a terapia 

medicamentosa com a finalidade de promover a sobrevida do animal. 

A realização de um exame físico rápido em pacientes de emergência garante 

o reconhecimento dos estados críticos do animal e, posterior estabilização. Sendo 

assim, para Ruys e colaboradores (2012), a realização de treinamentos de 

emergências para veterinários e seus auxiliares podem otimizar o tempo de 

atendimento do animal em estado crítico. 

 

   

4. CONCLUSÃO 
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  A rápida estabilização do paciente pela realização do protocolo ABCD 

associado à terapia medicamentosa adequada mostrou-se essencial para garantir a 

sobrevida do paciente traumatizado em questão, assim como a terapia suporte 

realizada nos dias posteriores. Os exames complementares de imagem, como 

ultrassonografia e radiografia, também mostraram-se  importantes na identificação 

de  possíveis fraturas e hemorragias provocadas pelo trauma e escolha do 

tratamento adequado ao paciente.  

  Na Medicina Veterinária não existem protocolos específicos para o 

atendimento de pacientes traumatizados, todavia, a realização do protocolo ABCD e 

terapia suporte por profissionais capacitados tornam-se essenciais para garantir a 

sobrevida de pacientes traumatizados.  
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