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RESUMO 

 

Os danos em tecidos causados por uma força externa são chamados de eventos traumáticos. Na 
Medicina Veterinária tem se verificado um acréscimo no número de animais que surgem perante os 
hospitais veterinários, vítimas de atropelamento. O objetivo deste trabalho foi identificar os fatores de 
risco nas principais afecções clínicas presentes em traumas, causados por acidentes automobilísticos 
em cães e gatos. Foi realizado um levantamento dos casos atendidos no HV das FIO, no período de 
Janeiro a Dezembro do ano de 2016. As informações para este estudo foram coletadas de anotações 
de prontuários clínicos, e confeccionado uma tabela para registro e organização dos casos, com 
informações como tipo de veículo causador do trauma, os principais sistemas e locais afetados. Os 
dados obtidos foram submetidos ao teste de Qui-quadrado. Observou-se que foram poucos os 
pacientes que tiveram afecções torácicas e afecções abdominais. No período antes de 48 horas do 
trauma, observou-se que os ossos mais acometidos foram tíbia e fíbula, seguidos do fêmur, e 44% 
possuíam fraturas fechadas, e após 48 horas do trauma, fêmur, seguido úmero, eram os ossos mais 
acometidos, e 27% possuíam fratura fechada, porem estes dados não deram resultados para 
estatística. Constatou-se que na maioria dos pacientes atendidos antes de 48 horas foi possível realizar 
tratamento cirúrgico, e após isso a maioria dos pacientes realizavam tratamento conservativo. Muitos 
dados não geraram resultados estatísticos, porém foi possível ter uma esclarecer as principais 
afecções. Ressalta-se a necessidade de mais estudos na área para confirmação dos dados. 
 
Palavra-chave: Trauma automobilístico. Cães. Gatos. Atropelamento. Fraturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Damage to tissues caused by an external force is called traumatic events. In the Veterinary Medicine 
there has been an increase in the number of animals that appear before the veterinary hospitals, victims 
of run over. The objective of this study was to identify the risk factors in the main clinical conditions 
present in traumas caused by automobile accidents in dogs and cats. A survey of the cases treated in 
the HV of the FIO was carried out from January to December of the year 2016. The information for this 
study was collected from clinical records, and a table was created for registration and organization of 
the cases, with information such as type of vehicle causing the trauma, the major systems and locations 
affected. The obtained data were submitted to the Chi-square test. It was observed that few patients 
had chest affections and abdominal conditions. In the period before 48 hours of trauma, it was observed 
that the most affected bones were tibia and fibula, followed by the femur, and 44% had closed fractures, 
and after 48 hours of trauma, femur followed by humerus were the most affected bones , and 27% had 
a closed fracture, but these data did not give statistical results. It was found that in the majority of the 
patients attended before 48 hours it was possible to perform surgical treatment, after which most of the 
patients performed conservative treatment. Many data did not generate statistical results, but it was 
possible to have a clarification of the main affections. The need for further studies in the area to confirm 
the data is highlighted. 
 
Keyword: Automobile trauma. Dogs. Cats. Trampling. Fractures. 
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1 RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 

1.1  Introdução 

 

O presente relatório tem o objetivo de descrever as atividades desenvolvidas 

durante o estágio curricular obrigatório da aluna Nathália Moreira Faria, discente do 

curso de Medicina Veterinária na Faculdades Integradas de Ourinhos, sob orientação 

do Prof. Me. Nazilton de Paula Reis Filho. 

O estágio foi desenvolvido na área de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais 

na Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP – Araçatuba), no 

período de 01 de Agosto de 2017 a 29 de Setembro de 2017. As atividades 

desenvolvidas totalizaram 340 horas, sob supervisão do Prof. Dr. Alexandre Lima de 

Andrade.  

O estágio desenvolvido na área de Clínica Médica e Clínica Cirúrgica de 

Pequenos Animais no Hospital Veterinário Araújo – HVA ocorreu no período de 01 de 

Outubro de 2017 a 31 de Outubro de 2017. As atividades desenvolvidas totalizaram 

270 horas, sob supervisão do Médico Veterinário Giovani Fernando Araújo. 

 

1.2  UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 

UNESP – ARAÇATUBA 

 

1.2.1 Descrição do local de estágio 

 

O Hospital Veterinário da UNESP de Araçatuba localiza-se na Rua Clóvis 

Pestana, Araçatuba – São Paulo. O horário de atendimento é das 8 horas às 12 horas 

e das 14 horas às 18 horas. O Hospital conta com as áreas Clínica Médica de 

Pequenos Animais, Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais, Clínica Médica de 

Grandes Animais, Cirurgia de Grandes Animais, Dermatologia, Cardiologia, Doenças 

Infecciosas, Radiologia, Anestesiologia, Obstetrícia Animal e Fisiopatologia da 

Reprodução, Patologia, Ornitopatologia, Animais Silvestres e Laboratório Clinico. 

A Unidade de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais do Hospital - Luiz 

Quintiliano de Oliveira da UNESP de Araçatuba é composta por três salas 

Ambulatoriais para atendimento, sala de curativos, sala de oftalmologia, e Internação. 

Possui também bloco cirúrgico composto por sala de recuperação Anestésica, área 
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para paramentação cirúrgica, sala de UTI, quatro salas cirúrgicas, sendo divididas de 

acordo com o grau de contaminação de cada procedimento cirúrgico, sala para 

esterilização de materiais, expurgo, sala para preparo anestésico de cirurgia e outra 

sala para preparo anestésico da reprodução animal. 

O Setor de clínica cirúrgica de Pequenos Animais ainda conta com três 

professores, cinco residentes, estagiários, mestrandos que acompanham a rotina de 

clínica cirúrgica, e rodizio com os alunos de Medicina Veterinária da UNESP. 

 

1.2.2 Instalações  

 

O Hospital Luiz Quintiliano de Oliveira da UNESP de Araçatuba possui diversas 

áreas de atuação da Medicina Veterinária, sendo assim possui diversas instalações: 

 Sala de Radiologia 

 Sala de Ultrassonografia 

 Laboratório Clínico 

 Sala de CTI (Centro de Terapia Intensiva) 

 Sala de Pijama Cirúrgico 

 2 Salas de Vestiário (Feminino e Masculino) 

 Sala de Ultrassom 

 Ambulatório 

 3 Salas Ambulatorial de Cirurgia (Figura 2) 

 2 Salas Ambulatorial de Reprodução Animal 

 2 Salas de Emergência (Figura 4) 

 Sala de Oftalmologia (Figura 5) 

 Sala de Curativos  

 Sala de Triagem 

 Secretária 

 Internação de Fluidoterapia (Figura 3) 

 Farmácia 

 Sala dos Residentes 

 2 Banheiros (Feminino e Masculino) 

 Sala de Plantão 

 Copa 

 Sala de Dermatologia 
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 3 Salas de Clínica Médica 

 Sala de Cardiologia 

 Sala de Felinos 

 3 Salas de Enfermidades Infecciosas 

 Sala de Recuperação anestésica 

 Sala de Paramentação 

 UTI 

 4 Centros Cirúrgicos (Figura 6) 

 Sala de Esterilização 

 Sala de Expurgo 

 Sala de Preparo Anestésico da Cirúrgia 

 Sala de Preparo Anestésico da Reprodução Animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Entrada principal do Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira 
da UNESP de Araçatuba 

Fonte: Disponível em: <http://portaljfonte.com.br/veterinaria-da-unesp-e-1o 
lugar-no-ranking-ruf/> Acesso em 09 de Novembro de 2017. 
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Figura 2: Sala Ambulatorial de atendimento da área de Clinica Cirúrgica de 
Pequenos Animais do Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira da 
UNESP de Araçatuba. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

Figura 3: Área de internação da Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais do Hospital 
Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira da UNESP de Araçatuba. 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 
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Figura 4: Sala de emergência do Hospital Veterinário Luiz Quintiliano 
de Oliveira da UNESP de Araçatuba. 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

Figura 5: Sala de Oftalmologia do Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de 
Oliveira da UNESP de Araçatuba 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 
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1.2.3 Atividades desenvolvidas 

 

Durante todo o período do estágio no setor de Clínica Cirúrgica o estagiário 

fazia acompanhamento desde os atendimentos iniciais, passando pelo diagnóstico e 

tratamento. 

No início da manhã, o estagiário tinha função de administrar os medicamentos 

dos pacientes internados, bem como os curativos. No período das 8 horas às 9 horas 

dava-se preferência também para realizar ligações para proprietários para 

esclarecimentos de tratamentos, consultas e cirurgias, com base nos atendimentos 

de cada residente. Após essas atividades, iniciavam-se os atendimentos ambulatoriais 

da área Clínica Cirúrgica, que eram guiados a partir de uma triagem realizada por 

residentes de todas as áreas do Hospital, organizados por uma escala. Dava-se 

preferência em atender os casos de retorno organizados por ordem de chegada, da 

Clínica Cirúrgica e da Oftalmologia, e então eram atendidos os casos novos das áreas 

citadas. Seguindo essa ordem, o estagiário pegava o prontuário e perguntava antes 

para o residente que já havia atendido, pedindo sua permissão para realizar 

Figura 6: Centro Cirúrgico do Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira da 
UNESP de Araçatuba 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 
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anamnese e aferir os parâmetros físicos gerais, tais como frequência cardíaca, 

frequência respiratória, hidratação corpórea, temperatura corporal, coloração de 

mucosas, TPC (Tempo de Preenchimento Capilar), palpação de linfonodos e palpação 

abdominal. Após esse procedimento, eram passadas as informações do caso para o 

residente, e os estagiários ajudavam em procedimentos para diagnóstico, como coleta 

de exames de sangue, urina, exames de imagem, citologia e demais procedimentos. 

Além disso, alguns procedimentos também eram realizados, como aplicação de 

medicamentos, realização de curativos, receitas, agendamento de retornos e 

cirurgias. A organização e limpeza dos ambulatórios da Clínica Cirúrgica e da 

Internação eram realizadas pelos estagiários. Os atendimentos que eram retornos 

prosseguiam da mesma forma, os estagiários acompanhavam o caso, realizavam 

exame físico no paciente, e discutiam a evolução do caso e seu tratamento. 

Os procedimentos cirúrgicos eram realizadas pelos residentes e organizados 

por escalas e, quando havia necessidade, o professor os auxiliava. Os estagiários 

faziam escalas também para auxiliar os residentes nas cirurgias de tecidos moles e 

ortopédicas, já as cirúrgias oftálmicas geralmente não necessitavam de auxiliares. O 

estagiário da vez era responsável por deixar as receitas dos medicamentos prescrito 

para casa prontos, acompanhar o caso e o paciente, pegar os materiais para cirurgia, 

como gaze estéril, compressa estéril, caixa cirúrgica, fios cirúrgicos e outros materiais 

dependendo da cirurgia, pegar os materiais de paramentação como avental cirúrgico, 

luva cirúrgica, escova de clorexidine. O paciente também devia ser preparado para 

cirurgia como tricotomia do local, antissepsia prévia e medicações pré-operatórias. 

No período pós-operatório o estagiário também ficava responsável por explicar 

as receitas para os proprietários, as recomendações, agendar o retorno, preencher o 

prontuário com tudo o que havia sido feito, e a descrição cirúrgica. 

Os centros cirúrgicos eram divididos conforme o tipo de cirurgia e o grau de 

contaminação, sendo o centro 1 para cirurgias mais contaminadas, o centro 2 para 

realização de cirurgias oftalmológicas e menos contaminadas, e o centro 3 para o 

setor da reprodução animal. Era permitido agendar dois procedimentos cirúrgicos e 

dois procedimentos ambulatoriais por período.  Nos dias de Quarta-feira e Quinta-feira 

no período das 14 horas às 18 horas, os professores que realizavam as cirurgias e os 

alunos do rodízio acompanhavam os procedimentos, sendo assim os estagiários 

ficavam auxiliando somente nos atendimentos ambulatórias de Clínica Cirúrgica. 
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Aos finais de semana, o Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira era 

abertos aos atendimentos seguindo os mesmos horários de funcionamento semanal, 

porém dava-se prioridade a casos emergênciais e eram realizados atendimentos 

clínico cirúrgico e, conforme a necessidade cirurgica. Os residentes realizavam 

escalas de plantões de finais de semana.  

Durante o período de estágio, os estagiários recebiam um caso clínico 

elaborado pelos residentes para apresentação em forma de slides, em uma data pré-

determinada, avaliando a conduta clínica cirúrgica de cada um desenvolvendo o caso 

clinico. Eram apresentados para todos os residentes e estagiários da Clínica Cirúrgica. 

 

1.2.4  Casuística 

 

Tabela 1: Casos novos e Retornos acompanhados do Sistema Oftalmológico no Hospital Veterinário 

Luiz Quintiliano de Oliveira da UNESP de Araçatuba. 

DIAGNÓSTICO CASOS NOVOS RETORNOS 

Úlcera de córnea 4 14 

Uveíte 2 2 

KCS (Ceratoconutivite Seca) 4 11 

Ceratite pigmentar  1 1 

Catarata 3 7 

Distiquíase 1 1 

Pêlos na carúncula 0 4 

Glaucoma 1 7 

Prolapso da glândula da 3ª palpebra 0 2 

Conjutivite folicular 0 1 

Atrofia Ocular 0 2 

Esclerite necrosante 0 1 

Melanona 0 1 

Entrópio 0 1 

TOTAL 16 55 
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Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

 
Tabela 2: Casos novos e Retornos acompanhados do Sistema Músculo Esquelético no Hospital 

Veterinário  Luiz Quintiliano de Oliveira da UNESP de Araçatuba. 

DIAGNÓSTICO CASOS NOVOS RETORNOS 

Ruptura de Ligamento Cruzado Cranial 1 5 

Fratura de Fêmur 1 2 

Luxação de Patela Medial 2 2 

Fratura de Rádio e Ulna 2 7 

Fratura de Metacarpo 1 0 

Fratura de Tíbia e Fíbula 4 4 

Luxação de patela Lateral 1 2 

Hérnia Perineal 
 

3 2 

Nódulo Perineal 
 

2 2 

Fratura de Úmero 0 3 

Ruptura de Ligamento Cruzado Caudal 0 2 

Fratura de Mandíbula 1 0 

Evisceração 0 1 

Total 18 32 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

 
Tabela 3: Casos novos e Retornos acompanhados do Sistema Nervoso no Hospital Veterinário Luiz 

Quintiliano de Oliveira da UNESP de Araçatuba. 

DIAGNÓSTICO CASOS NOVOS RETORNOS 

Trauma Crânio Encefálico 2 0 

Fratura de L5 e S1 1 0 

Luxação de articulação atlanto-occipital  2 0 

Luxação de L4 e L5 0 1 

Luxação de C2 e C3 0 1 

DDIV (Doença do Disco Intervertebral) L7-
S1 

0 1 
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DDIV (Doença do Disco Intervertebral) de 
T13 e L1 

0 1 

TOTAL 5 4 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

 

Tabela 4: Casos novos e Retornos acompanhados do Sistema Genito-Urinário no Hospital 

Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira da UNESP de Araçatuba. 

DIAGNÓSTICO CASOS NOVOS RETORNOS 

Cálculo Uretral 6 4 

Estenose uretral 0 1 

TOTAL 6 5 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

 
Tabela 5: Casos novos e Retornos acompanhados do Sistema Tegumentar no Hospital Veterinário 

Luiz Quintiliano de Oliveira da UNESP de Araçatuba. 

DIAGNÓSTICO CASOS NOVOS RETORNOS 

Ferida escoriativa  2 0 

Ferida lacerativa  1 2 

Nódulo axilar 1 0 

Nódulo cutâneo 3 2 

Total 7 4 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

 
Tabela 6: Casos novos e Retornos acompanhados do Sistema Reprodutivo no Hospital Veterinário 

Luiz Quintiliano de Oliveira da UNESP de Araçatuba. 

DIAGNÓSTICO CASOS NOVOS RETORNOS 

Nódulo mamário 3 8 

TOTAL 3 8 
Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

 
 
Tabela 7: Casos Novos e Retornos acompanhados do Sistema Digestório no Hospital Veterinário 

Luiz Quintiliano de Oliveira da UNESP de Araçatuba. 

DIAGNÓSTICO CASOS 
NOVOS 

RETORNOS 

Inflamação glândula adanal 1 0 

Doença periodontal 3 0 

Prolapso retal 1 0 
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Complexo gengivite-estomatite 1 0 

Nódulo em cavidade oral 1 0 

Total 7 0 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

 

Tabela 8: Casos Novos e Retornos acompanhados do Sistema Respiratório no Hospital Veterinário 

Luiz Quintiliano de Oliveira da UNESP de Araçatuba. 

DIAGNÓSTICO CASOS NOVOS RETORNOS 

Contusão pulmonar 1 0 

Nódulo em cavidade nasal 1 0 

Total 2 0 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Canino

Felino

Canino Felino

Figura 7: Espécies atendidas no Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de Oliveira da UNESP 

de Araçatuba. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2007). 
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1.3 RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – HVA - JAU 

 

1.3.1 Descrição do local de estagio 

 

O hospital da HVA de Jaú localiza-se na Av. João Ferraz Neto, Jd. Ferreira 

Dias, 430. O horário de atendimento é 24 horas, porém os estagiários deviam cumprir 

o horário das 8 horas às 18 horas. O Hospital conta com as áreas de Clínica Médica, 

Clínica Cirúrgica, Oncologia, Dermatologia, Acupuntura, Ultrassonografia, 

Cardiologia, Odontologia, Patologia Clínica, Radiologia, Oftalmologia, Ortopedia, 

Microbiologia, Endocrinologia, Animais Silvestres, Nefrologia, Fisioterapia, Doenças 

Infectocontagiosas. 

Aos finais de semana o HVA é aberto aos atendimentos normais das 8 horas 

às 14h30min, após isso possuía plantões que sempre ficava um Médico Veterinário 

24 horas.  

O HVA conta com seis Médicos Veterinários responsáveis pelos atendimentos 

Clínicos e Cirúrgicos, e vários Médicos Veterinários de áreas específicas de atuação 

contratados para prestação serviço, como Ultrassonografista, Cardiologista, 

Acupunturista e Patologista.Possui também técnicos em Auxiliar de Veterinária para 

Macho Fêmea

Figura 8: Sexo dos pacientes atendidos no Hospital Veterinário Luiz Quintiliano de 

Oliveira da UNESP de Araçatuba. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2007). 
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auxiliar nos procedimentos e internação, e conta com uma equipe profissionais na 

área de banho e tosa, pet shop, área administrativa e de limpeza. 

 

1.3.2 Instalações do HVA 

 

O Hospital Veterinário Araújo de Jaú possui diversas áreas de atuação da 

Medicina Veterinária, sendo assim possui diversas instalações: 

 Sala de Radiologia 

 Laboratório Clínico 

 4 Salas Ambulatoriais de Atendimento  

 Recepção 

 Sala de Internação  

 Farmácia 

 4 Banheiros (Feminino e Masculino) 

 Quarto para Médico Veterinário Plantonista  

 Cozinha 

 Sala de Raio-X 

 Sala para Paramentação e Esterilização de Materiais Cirúrgicos 

  Centro Cirúrgico 

 Escritório 

 Área externa 

 Pet Shop 

 Sala do Setor de Compras 

 Depósito 

 Sala de Banho e Tosa 
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Figura 10: Entrada do Hospital Veterinário Araújo – 
HVA de Jaú.  

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

Figura 9: Sala Ambulatorial de atendimento do Hospital Veterinário 
Araújo – HVA de Jaú. 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 
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Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

Figura 11: Centro cirúrgico do Hospital Veterinário Araújo – HVA de Jaú.  

Figura 12: Sala de Raio-X do Hospital Veterinário Araújo – HVA de Jaú. 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 
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1.3.3 Atividades desenvolvidas 

 

Durante todo o período do estágio o estagiário realizava acompanhamento em 

todas as áreas que o Hospital possuía, desde os atendimentos iniciais, passando pelo 

diagnóstico e tratamento. 

No início da manhã, o estagiário tinha função preparar as medicações dos 

internados que ficavam em pastas identificadas com número e nome que correspondia 

a baía do paciente, e que continha as prescrições. Após isso, verificava-se se estavam 

corretas e administrava no paciente e quando havia necessidade realizava curativos. 

Em  seguida, estagiários acompanhavam os atendimentos ambulatoriais em todas as 

áreas que o Hospital possuía, sendo casos novos ou retornos.  

Nos atendimentos o estagiário auxiliava em aferir parâmetros físicos gerais, tais 

como frequência cardíaca, frequência respiratória, turgor cutâneo, temperatura 

Figura 13: Sala de internação do Hopital 
Veterinário Araújo – HVA de Jaú. 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 
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corporal, coloração de mucosas, TPC (Tempo de Preenchimento Capilar), palpação 

de linfonodos e palpação abdominal, na realização de exames complementares como 

Raio-X, Ultrassonografia, citologia, coleta de exame e preparar as medicações na 

Farmácia. Na internação também auxiliava nos procedimentos médicos ambulatoriais 

como transfusões sanguíneas, curativos, realizar acesso venoso, coleta de exames, 

e administração de medicações.  

As cirurgias eram realizadas geralmente por dois cirurgiões e abrangiam as 

áreas de cirurgia geral, cirurgias oftálmicas, cirurgias ortopédica, cirurgias 

oncológicas, cirurgias reconstrutivas e odontológicas. Os estagiários se dividiam entre 

si conforme o interesse pessoal e acompanhavam as cirurgias, auxiliavam ou 

instrumentavam. Após o término da cirurgia, auxiliavam na limpeza do centro cirúrgico 

e encaminhavam o material para exames complementares, como a histopatologia, 

quando havia necessidade. 

Após os atendimentos e nas horas vagas os estagiários e os Médicos 

Veterinários discutiam os casos, quanto a diagnóstico, tratamento, conduta médica 

dos casos atendidos e dos pacientes internados. Algumas vezes eram passados 

casos clínicos também para os estagiários estudarem e apresentarem opiniões sobre 

a conduta, desde o atendimento inicial até ao tratamento afim de desenvolver um 

pensamento clínico.  

 

1.3.4 Casuística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO QUANTIDADE 

Anemia Hemolítica 
 

                          
1 

Parvovirose 
 

                          
1 

Limpeza Periodontal 
 

                          
1 

Dermatite Úmida 
 

                          
1 

Pneumonia 
 

                          
2 

Dermatite Escrotal 
 

                          
1 

Tabela 9: Casos acompanhados no Hospital Veterinário Araújo – 
HVA de Jaú. 
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Insuficiência Hepática 
 

                          
1 

Erliquiose 
 

                          
1 

Cálculo Biliar 
 

                          
1 

Diabetes Mellitus 
 

                          
1 

Obstrução Uretral 
 

                          
1 

Gastroenterite 
 

                          
1 

Endocardiose 
 

                          
2 

Ferida por Mordedura 
 

                          
2 

Adenocarcinoma Inflamatório em 
Intestino 
 

                          
1 

Linfoma em Intestino 
 

                          
1 

Sarcoma em Coluna 
 

                          
1 

Cálculo Vesical 
 

                          
1 

Tetralogia de Fallot                           
1 

TOTAL 22 

DIAGNÓSTICO QUANTIDADE 

Amputação de Membro Posterior 
 

                         
1 

Cesariana 
 

                         
1 

Hemometra 
 

                         
1 

Piometra                          
3        

Nodulectomia (Lipoma em Membro Posterior) 
 

                         
1 

Nodulectomia (Carcinoma em Membro 
Posterior) 
 

                         
1 

TOTAL 8 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

TABELA 10: Relação de casos cirúrgicos atendidos no Hospital Veterinário 
Araújo.  

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 
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1.4 Considerações Finais 

  

Durante o estágio foi possível fazer algumas observações dos locais.  Na 

UNESP de Araçatuba os ambulatórios de atendimento são muito organizados, limpos, 

a interação entre os setores é boa, os residentes trabalham com muita ética e 

dedicação, sempre dispostos a esclarecer dúvidas e ensinar os estagiários. O ponto 

negativo é quanto à redução de contaminação nos centros cirúrgicos, pois não eram 

muito exigentes para realizar paramentação, uso de touca cirúrgica, máscara e propé. 

No HVA observa-se, no quesito limpeza, organização, vestimenta, relação dos 

funcionários e Médicos Veterinário com o proprietário, atualização profissional e 

interação com a equipe muitos satisfatórios, porém a assepsia e antissepsia do centro 

cirúrgico poderia melhorar. 

caninos 27

felinos 4

Figura 14: Sexo dos pacientes atendidos no HVA. 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

 

Rottweiler 2
7%

Dogue 
alemão1

3%

Poodle 4
13%

Buldogue 
francês 2

7%

SRD 18
58%

Lhasa Apso 2
6%

São Bernardo 1
3%

Yorkshire 
terrier 1

3%

Figura 15: Raça dos pacientes atendidos no HVA. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 
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O estágio acrescentou muito conhecimento, experiências e amizades que 

levarei para vida toda. Foi possível ter noção de condutas positivas e negativas com 

Hospital Particular e Hospital de Faculdade Estadual, de forma que agregou bagagem 

prática e conhecimento teórico. 
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2. ARTIGO CIENTÍFICO – CARACTERIZAÇÃO DAS AFECÇÕES ENCONTRADAS 

EM CÃES E GATOS COM TRAUMA CRÔNICO  

2.1 INTRODUÇÃO 

Os danos em tecidos causados por uma força externa são chamados de 

eventos traumáticos (MENON et al., 2010), que causam graves lesões e morte em 

felinos (O 'NEILL et al., 2014, O ‘NEILL et al., 2015, WILSON et al., 2017) no Reino 

Unido e no mundo (EGENVALL et al. 2010). O livre acesso à rua é frequentemente 

associado à lesão traumática, mais comumente devido ao trauma veicular, porém 

outros fatores de risco são relevantes, como ataques de outros animais e quedas 

(OLSEN ; ALLEN 2001, EGENVALL et al., 2009, EGENVALL et al., 2010). Os eventos 

traumáticos geram estresse, dor e medo que, em conjunto ou individualmente, iniciam 

respostas comportamentais (aumento da frequencia cardiaca, aumento da frequencia 

respiratoria, vasoconstrição periférica, miose) orientadas de sobrevivência, as quais 

são projetadas para compensar a lesão ocorrida, evitar lesão tecidual futura e 

restaurar homeostase (MUIR, 2006). 

Na Medicina Veterinária tem se verificado um acréscimo no número de animais 

que surgem perante os hospitais veterinários, vítimas de atropelamento, luta com 

outros animais, quedas de alturas e, em alguns casos, lesões induzidas 

intencionalmente (ROCHLITZ, 2004). Os traumatismos correspondem a 

aproximadamente 13% do total de cães atendidos em hospitais norte-americanos, e 

são considerados uma importante causa de encaminhamento a centros de 

atendimentos veterinário em todo mundo. Na área metropolitana de São Paulo 

estudos relatam que, os traumatismos contribuíram com aproximadamente 13% dos 

óbitos (FIGHERA et al., 2008). 

Têm-se dado particular ênfase na preparação necessária que o Médico 

Veterinário clínico deve possuir, abrangendo o conhecimento desde o manejo inicial, 

intermediário e avançado do traumatismo múltiplo, a capacidade diagnóstica e 

terapêutica dos distintos tipos de trauma de acordo com o sistema afetado, além das 

considerações especiais em acidentes específicos e recomendações particulares 

acerca de medicamentos, valores fisiológicos e doses (TELLO, 2008). Entretanto, 

sabe-se que pela etiologia variada das lesões causadas por traumas, muitas vezes 

uma rápida interpretação clínica se torna difícil e este atraso pode culminar com piora 

do prognóstico destes pacientes (FERNÁNDEZ e BERNARDINI, 2010) 
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Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi identificar os fatores de risco nas 

principais afecções clínicas presentes em traumas causados por acidentes 

automobilísticos em cães e gatos, na tentativa de caracterizar as lesões mais comuns 

principalmente nos casos atendidos após 48 horas do ocorrido. 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização deste estudo, foi realizado um levantamento retrospectivo 

dos casos de cães e gatos acidentados, atendidos no Hospital Veterinário Roque 

Quagliato das FIO (Faculdades Integradas de Ourinhos), no período de janeiro à 

dezembro do ano de 2016. 

 As informações para este estudo foram coletadas de anotações de prontuários 

clínicos, com base na anamnese, sinais clínicos, exames complementares e 

tratamentos realizados, seguida pela conduta do Médico Veterinário que conduziu o 

caso. 

Sendo assim, foi confeccionada uma tabela para registro e organização dos 

casos de acordo com informações como: RG (número de registro) do paciente, data 

de nascimento, espécie, gênero, raça, peso. 

Em relação à idade dos pacientes, estas foram divididas em três grupos: até 1 

ano de idade, entre 2 e 6 anos, e animais que possuíam mais de 6 anos. Havia 

também nessa tabela a informação acerca de o paciente ter recebido atendimento 

Médico Veterinário, e há quanto tempo havia ocorrido o acidente. Foram divididos em 

grupos: (A) pacientes cujos tutores procuraram atendimento até 48 horas do 

acontecimento do trauma, (B) pacientes cujos tutores procuraram atendimento 

veterinário após 48 horas do acontecimento do trauma. 

Outras informações como tipo de veículo causador do trauma, os principais 

sistemas e locais afetados, exames complementares realizados e tipo de tratamento 

instituído também foram levantados.  

Os dados obtidos foram submetidos ao teste de Qui-quadrado para avaliar 

relações de dependência entre variáveis. Todas as análises foram realizadas 

utilizando o software GraphPad Prism 6, sob significância de 5%. 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
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Foi possível levantar 47 casos entre felinos e caninos que sofreram traumas 

automobilísticos. A maior espécie contabilizada foi a espécie canina, mesmo com a 

espécie felina tendo mais acesso à rua, aumentando as chances de sofrer um acidente 

automobilístico. 

 

 

Com o presente estudo observou-se que foram poucos os animais que tiveram 

afecções torácicas devido ao trauma, e não houve relação de dependência (p>0,05) 

entre o trauma torácico com o momento do atendimento. Apenas dois pacientes 

tiveram afecções torácica antes de 48 horas, e um paciente apresentou afecção 

torácica 48 horas após o trauma. 

 

 

 

Entretanto Crower jr et al. (2005) relata que o trauma torácico chega a 10% das 

lesões traumáticas, sendo uma afecção muito comum. As lesões no tórax são 

responsáveis por aproximadamente 25% dos óbitos, e estima-se que um terço dessas 
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Figura 16: Espécies dos pacientes mais acometidas que sofreram trauma 
automobilistico 
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Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

Figura 17: Afecções torácicas apresentadas pelos pacientes traumatizados. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 
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mortes ocorram devido sua gravidade, como hemotórax, pneumotórax, tórax instável, 

hérnia diafragmática etc. (MANULU et al., 2004). 

Como citado acima o trauma torácico apresenta um alto índice de morbidade e 

de mortalidade em cães e gatos em consequência de lesões no parênquima pulmonar, 

nos grandes vasos, no espaço pleural, na cavidade torácica, no miocárdio ou no 

diafragma. Essas alterações geralmente estão associadas e raramente apresentam-

se isoladamente. A contusão pulmonar e o pneumotórax são lesões comuns que 

ocorre em 47% a 50% dos animais politraumatizados (ETTINGER e FELDMAN, 2005; 

POWELL et al., 1999). 

É possível notar que o resultado desse trabalho não foi condizente com o relato 

dos autores, podendo ser justificado pelo fato de que algumas vezes a associação 

com outras complicações (avulsões de órgãos, rupturas, fraturas etc.), ou sinais 

clínicos podem camuflar outras afecções, passando desapercebidas no exame físico. 

Segundo Kolata (2007) os gatos são menores e possuem pouca massa tecidual para 

dissipar a energia do impacto provocado pelo veículo, diferente dos cães. Sendo 

assim, gatos apresentam lesões mais graves, enquanto cães possuem lesões 

mínimas a moderada. No presente estudo nota-se incidência maior de cães no 

número total de pacientes atendidos, podendo ter relação com o baixo número de 

afecções, lesões leves a moderadas e baixa mortalidade. 

Sobre o trauma abdominal notou-se também que poucos animais tiveram afecções e 

que estas não possuíam uma relação com o período de tempo em que foram 

atendidos. Dos pacientes atendidos dentro das dentro das primeiras 48 horas após o 

trauma, apenas três animais sofreram trauma abdominal. Já aqueles pacientes 

atendidos após 48 horas do trauma ocorrido, apenais dois sofreram trauma 

abdominal. 
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Figura 18: Pacientes que tiveram afecções abdominais. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 
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O trauma abdominal é causado por uma lesão penetrante ou contusão, 

produzidos comumente por acidentes automobilístico, feridas por disparo, brigas ou 

mordidas (TELLO, 2008). Os elementos de apoio musculo-esquelético, bem como 

todas as estruturas abdominais, estão propensos a lesões e, assim, as sequelas que 

envolvem múltiplos sistemas orgânicos (HARARI, 2002). 

As lesões desse tipo de traumatismo são resultado de forças mecânicas 

aplicadas em uma estrutura semi-elástica como abdômen, que contém órgãos 

cavitários e macios, cobertas por serosas. Essas forças, dependendo da velocidade 

com que se aplicam e o ângulo, são de separação, compressão, desaceleração e 

penetração, as quais os tecidos do ventre, de acordo com suas capacidades, 

decompõem, distribuem, absorvem ou transpassam (LIMA, 2012). 

O evento traumático se não for testemunhado, torna a identificação da lesão 

mais dificultosa. O ferimento pode ser confinado a tecidos superficias e pele ou podem 

ser fatais e envolvem ruptura de órgãos abdominais e avulsão. Em alguns casos o 

tratamento conservador e observação são indicados, no entanto outros necessitam 

de cirurgia imediata e estabilização prolongada (CULP, 2009). 

Entre os animais que tiveram fraturas, foi possível observar que 61% foram 

levados para atendimentos médico rápido antes de 48 horas. A primeira hora pós-

trauma, também conhecida como “A Hora de Ouro”, é aquele período de tempo no 

qual o paciente da qualidade e efetividade dos cuidados que recebe (TELLO, 2008). 

Um elemento de grande valor para caninos e felinos é o diagnóstico por imagem, que 

chegam em condições de emergência ao hospital veterinário e só serão realizados 

após a estabilização do acidentado. Deve-se aguardar o restabelecimento dos 

parâmetros físicos a categoria de normalidade segundo a espécie e idade, as funções 

vitais, estado fisiológico, raça e outras variáveis, no nível que permita a manutenção 

da homeostase para proceder com os demais exames (SANZ, 2008). 

Ainda sobre as fraturas, os pacientes que procuraram atendimento antes de 48 

horas do trauma, apresentavam os ossos Tíbia e Fíbula mais acometidos, seguidos 

do Fêmur, Pelve, Metacarpo, Radio e Ulna e Úmero, em ordem decrescente. No 

período após 48 horas o osso mais acometido foi Fêmur, seguido de Úmero, Rádio e 

Ulna, e Tíbia e Fíbula, representados na Figura 16, entretanto não foi possível realizar 

análise estatística. 
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Esses dados corroboram os achados reportados em cães e gatos por Vidane 

et al. (2014) se comparado no período após 48 horas, relatando que o fêmur, seguido 

da Tíbia e Fíbula são os mais acometidos e que, apesar de sua cobertura muscular, 

esta não contribui para proteção contra fraturas quando ocorre este tipo de acidente. 

No membro torácico não foi reportado um padrão claro de incidência de fraturas. 

Entre os 47 casos levantados que foram divididos em grupos, que contabilizou 

em 28 pacientes no grupo A, 17 pacientes no grupo B. Deve-se levar em consideração 

esses dados pois existem três intervalos de tempo que podem sobrevir a morte no 

momento do trauma, o primeiro ocorre dentro dos primeiros minutos, e raramente 

esses animais chegam ao hospital. O segundo tempo ocorre dentro de três a quatro 

horas depois do ocorrido do evento, sendo de maior apresentação nos 

estabelecimentos. O terceiro tempo ocorre de três a cinco dias do traumatismo.  O 

fator tempo interfere com o prognóstico do paciente, pois o veterinário pode prevenir 

mortes nessa etapa graças ao reconhecimento de feridas ocultas, apropriada 

monitorização e atenção aos detalhes (WINGFIELD, 2001). Vale ressaltar também 

que a localização do HV afastada da cidade de Ourinhos pode ter influenciado no fato 

dos tutores terem procurado outros atendimentos veterinários e não ter sido 

encaminhado para o HV, ou os pacientes não terem recebido atendimento veterinário 

devido custos. 

No período até 48 horas pós-trauma, 44% dos pacientes possuíam fratura 

fechada, e apenas 6% dos pacientes tinham fratura exposta. Após 48 horas do trauma 
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Figura 19: Comparações dos ossos mais acometidos dentro de um período de 
tempo. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 
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entre os que foram atendidos, 27% possuíam fratura fechada, e 0% fratura exposta. 

Segundo Oliveira et al.(2009) e Tobias e Johnston (2012), processos como contração 

muscular devido a dor e encavalamento ósseo são comuns em animais não 

submetidos à redução e fixação da fratura, ocasionando muitas vezes incapacidade 

funcional, atrofias e/ou consolidação irregular (má união) e não união óssea. Portanto, 

independentemente do tipo de fratura, a avaliação é primordial para definir a redução. 

Cada fratura deve ser classificada separadamente em pacientes politraumatizados 

(GRANT e OLDS, 2007). Todas as fraturas expostas são contaminadas e tornam-se 

infectadas se não forem tratadas dentro de seis a oito horas (PIERMATTEI et al., 

2006a; GRANT e OLDS, 2007). 

O principal resultado estatístico deste trabalho foi a relação entre o tempo de 

atropelamento e o tipo de tratamento. Evidenciou-se que em 16 pacientes atendidos 

até 48 horas após o trauma, foi possível realizar um tratamento cirúrgico, e o 

tratamento conservativo em 5 pacientes. Após 48 horas do trauma apenas 5 pacientes 

realizaram tratamento cirúrgico, e tratamento conservativo 7 pacientes. 

 A fase inflamatória inicia-se logo após a fratura e persiste até o início da 

formação de cartilagem ou osso, o que dura em média de três a quatro dias. Essa 

etapa é caracterizada por fatores de crescimento, resposta celular coordenada por 

citocinas, que facilitam o recrutamento de células migração e invasão de células-

tronco mesenquimais multipotentes, além de induzir a angiogênese (ROZEN et al., 

2007; SCHINDELER et al., 2008). Sendo assim a reparação da fratura nesse período 

garante deposição de colágeno e matriz mineral, precedida por matriz cartilaginosa 

com formação de calo ósseo mais exuberante, devido a estabilidade que promove a 

cicatrização indireta ou secundária, evidenciando a vantagem de realizar o tratamento 

cirúrgico antes de 48 horas após o trauma (SHAPIRO, 2008; CHAO et al., 2012). O 

reparo da fratura envolve uma sequência de eventos celulares que evoluem desde a 

iniciação do calo plástico, agressão propriamente dita, formação do hematoma 

organização do calo e remodelação (MIRANDA et al., 2005), dividido em quatro 

etapas: inflamação, formação do tecido de granulação, formação do calo ósseo e 

remodelação (ROZEN et al., 2007). 

O tratamento cirúrgico tem como objetivo realizar a reparação das fraturas, com 

isso requer redução anatômica, estabilidade rígida para o retorno precoce da função 

do membro. A estabilização rígida elimina a mobilidade na linha de fratura 
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assegurando conforto para o animal ao utilizar o membro, pois o uso precoce do 

membro evita as complicações associadas à contração dos tecidos moles adjacentes, 

e diminui o tempo de recuperação (MILTON et al., 1980). 

O tratamento conservador é utilizado em alguns casos específicos, no entanto 

o tratamento cirúrgico é apontado como melhor opção nos pacientes (RUEDI et al., 

1974) com lesões vasculares-nervosas associadas, em pacientes obesos e 

principalmente em pacientes polifraturados e politraumatizados, cuja frequência tem 

aumentado cada vez mais devido aos traumas de alta energia (CHRISTENSEN, 

1967). 

O tratamento não cirúrgico das fraturas é possível quando há mínimo 

deslocamento dos fragmentos, especialmente em pacientes imaturos. Inclui a 

estabilização com talas e bandagens, que preservam os tecidos moles adjacentes, 

porém oferecem menor estabilidade. A estabilização cirúrgica, por sua vez, é mais 

comumente utilizada (BEALE e MCCALLY, 2012). 

3.5 CONCLUSÃO 

Com esse trabalho foi possível agregar conhecimento sobre trauma em cães e 

gatos, elucidar as principais afecções causadas por trauma automobilísticos, e a 

influência do período de tempo sobre eles.  

Obteve a estatística na comparação do tratamento cirúrgico e conservativo em 

relação ao período de tempo do trauma, sendo assim o período antes das 48 horas 

do trauma possui maiores vantagens no tratamento cirúrgico, pois esse coincide com 

a fase inflamatória caracterizada por fatores de crescimento, resposta celular 

coordenada por citocinas, que facilitam o recrutamento de células migração e invasão 

de células-tronco mesenquimais multipotentes, além de induzir a angiogênese, tendo 

uma melhor resposta cicatricial no pós-operatório. 

Com esse trabalho observou que a maioria dos pacientes que tiveram fratura 

foram levados ao atendimento veterinário antes das 48 horas, era predominante os 

pacientes que possuíam fratura fechada e os ossos mais acometidos foram Tíbia e 

Fíbula e Fêmur. 

Refere a necessidade de mais estudos nessa área para confirmação dos 

dados, trazendo mais conhecimento aos Médicos Veterinários, tornando o 
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atendimento mais eficaz, diminuindo as taxas de mortalidade em pacientes 

traumatizados. 
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