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CAPÍTULO 1

1. INTRODUÇÃO

O atendimento emergencial na medicina veterinária é indispensável 
para que se tenha um desempenho favorável no paciente que se apresen-
ta em estado grave, e alguns fatores são fundamentais para a otimização 
do tempo, como o reconhecimento do estado do doente e o rápido iní-
cio da terapia adequada para estabilização do quadro clínico. Para isso, a 
estrutura do local de atendimento de urgência deve seguir orientações 
que facilitem o acesso do doente grave ao estabelecimento veterinário 
e a equipe de atendimento deve estar sempre apta e preparada para a 
chegada do paciente crítico. Para isso ser conseguido, deve haver um 
treinamento de toda a equipe que trabalha naquele ambiente, desde os 
colaboradores da recepção, os auxiliares e os médicos veterinários para 
que todos estejam aptos ao atendimento de emergência, que pode ini-
ciar por telefone, quando o tutor liga para o serviço veterinário em busca 
de orientações para salvar o seu animal de estimação. Os tutores devem 
ser orientados para, quando necessário, prestar os primeiros socorros aos 
seus animais, no entanto, sempre deve ser aconselhado a levar o animal 
o mais rápido possível para avaliação veterinária. Isso porque os animais 
podem apresentar sinais que o tutor não reconheça como estado grave e 
que pode acarretar um atraso da terapia adequada e consequentemente 
resultar num mau prognóstico àquela enfermidade ou conduzir o animal 
a óbito sem chances de intervenção. Com a finalidade de otimizar a abor-
dagem do paciente que chega a emergência, serão analisados pontos 
importantes como a organização da sala de atendimento de urgência, o 
preparo da equipe veterinária, o passo a passo da abordagem do pacien-
te, desde os sistemas de triagem, a sequência de atendimento, a monito-
ração e os exames complementares, assim como as recomendações atuais 
para a reanimação cardiopulmonar em cães e gatos, do suporte básico e 
avançado à vida e os cuidados necessários após uma reanimação bem-su-
cedida.

2. ORGANIZAÇÃO DA SALA DE EMERGÊNCIA  
E PREPARO DA EQUIPE

Evidências advindas de medicina humana apontam que o treinamento 
das habilidades da equipe de atendimento emergencial resulta em maior 
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chance de sucesso na sala de urgência1. Na Medicina Veterinária, há ca-
rência de estudos que avaliem esses parâmetros23, no entanto quanto 
maior a dificuldade para o acesso aos materiais e equipamentos no mo-
mento da emergência maior a perda de tempo do chamado “momento 
de ouro”. É sabido que uma equipe despreparada, desorganizada, sem 
liderança e sem padrão de atendimento gera aumento da morbimortali-
dade. Assim, o treinamento deve incluir todos os funcionários do serviço, 
desde a recepção, considerada um ponto importante às orientações, pois 
muitas vezes os tutores no momento de desespero telefona para a clínica/
hospital para saber como proceder4. O contato por telefone pode ajudar 
na triagem do paciente e auxiliar no diagnóstico, além de fornecer infor-
mações sobre os cuidados iniciais que devem ser tomados pelos tutores 
durante a urgência e no transporte do paciente para o ambiente veteriná-
rio. É primordial que este contato seja direcionado e as perguntas devem 
ser conduzidas para a natureza da lesão e suas possíveis causas; em como 
o animal está respirando e qual a cor das mucosas; se está consciente ou 
não; se há hemorragias e ferimentos (local e extensão); se há fraturas ex-
postas; se o animal pode se locomover; se há capacidade de urinar, se apre-
sentou vômitos e diarreia; episódios de tosse e se há distensão abdominal 
ou não5. Como o tempo de atendimento pode ser determinante para a 
condição do doente crítico, algumas orientações devem ser seguidas para 
promover um menor tempo-resposta da abordagem do paciente grave. A 
localização da sala de atendimento de urgência, a disposição de materiais 
e equipamentos, o treinamento repetitivo da equipe e a padronização do 
atendimento são exemplos que devem ser seguidos para otimização do 
atendimento, evitando falhas no serviço16. É essencial que a sala de atendi-
mento de urgências esteja próxima à recepção, bem perto da entrada do 
serviço e que seja de fácil acesso7. Deve existir uma sala de uso exclusivo 
para este atendimento, evitando-se o uso dos ambulatórios clínicos que 
não estão preparados para os diferentes casos que o paciente grave possa 
apresentar. Da mesma forma, a sala de urgências não deve ser utilizada 
para demais atendimentos clínicos, uma vez que a espera no preparo de 
uma sala que estava em uso no momento da chegada de um paciente 
crítico piora o desfecho para o paciente16. A sala deve possuir fontes de 
oxigênio, ser bem iluminada, de fácil higienização e deve conter todos os 
materiais e equipamentos necessários à abordagem emergencial. Entre 
os materiais necessários, o carro de parada é considerado o equipamento 
básico da sala de urgência e deve possuir os dispositivos para reanima-
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ção do paciente68. O carro de parada ou alguma estrutura fixa (ou móvel) 
pode ser utilizada para organização dos materiais por ordem em que se-
rão utilizados. De forma prática, as primeiras gavetas (ou prateleiras) de-
vem conter os materiais para as manobras de A e B (Ar e Boa respiração) 
do ABC. A segunda gaveta (compartimento) deve conter os materiais de 
C (circulação) do ABC, como os destinados ao acesso venoso e contenção 
de hemorragias. Os fármacos estão dispostos em outro compartimento e 
podem estar separados e organizados em drogas da RCP e demais drogas 
que podem ser utilizadas na sala de emergência. E outro local deve ser 
utilizado para os materiais de apoio (Quadro 1)8,9,10.

Quadro 1. Sugestão para organização do carro ou estação de parada9.

Compartimento Materiais utilizados

1º A e B

Luvas de procedimento; material para abertura de boca; larin-
goscópio, kit de aspiração para via aérea; tubos endotraqueais; 
kits para punção traqueal, cricotireoideotomia, traqueotomia ou 
punção torácica, ambú reanimador.

2º C

Bolsas de fluidos; equipos micro e macrogotas; tiras cortadas de 
esparadrapo; gazes estéreis; cateteres periféricos de tamanhos 
variados; agulhas 40x12 e 25x8; seringas agulhadas de todos os 
tamanhos; oclusor de vias; kit de sutura rápida. 

3º Drogas

Adrenalina, vasopressina, amiodarona, lidocaína 2% sem vaso-
constrictor, atropina, benzodiazepínicos (midazolam ou Diaze-
pam), antagonistas (naloxona, flumazenil, atipamezol), opioides; 
cetamina, acepromazina, dexmedetomidina, glicose, cloreto de 
potássio, manitol e hipertônica, carvão ativado, furosemida e do-
butamina.

4º Apoio

Gel para Doppler ou desfibrilação; EPIs (luvas, óculos, gorro e 
máscara); campos operatórios e compressas estéreis; kit para 
drenagem gástrica; kit de compressão abdominal; caixa de ins-
trumental cirúrgico estéril.

3. ABORDAGEM AO PACIENTE E SISTEMAS DE TRIAGEM

A triagem (do francês trier ou triage) refere-se ao ato de classificar a ordem 
de atendimento dos pacientes, de acordo com a gravidade de sua condição 
de saúde. Após a chegada ao serviço veterinário, todos os pacientes devem 
ser avaliados por um membro da equipe médica, para determinar se algum 
deles requer atendimento imediato ou não6. Este processo consegue de for-
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medicina veterinária de emergência, a traqueostomia é recomendada 
para o acesso de emergência às vias aéreas superiores quando “não é 
possível intubar e ventilar o paciente”5,14. A traqueostomia emergencial 
é realizada com uma incisão de 3 a 5 cm na região cervical ventral, na 
linha média paralelamente à traqueia, e de 2 a 4 cm caudal à laringe. Os 
tecidos são afastados rapidamente por dissecação romba para exposi-
ção dos anéis traqueais e posterior incisão entre os anéis para passagem 
do tudo endotraqueal (Figura 1A)19. A cricotireoideotomia é outra abor-
dagem cirúrgica à via aérea, no entanto ela é considerada preferível, por 
se tratar de um procedimento tecnicamente simples, fácil de aprender e 
seguro de executar. O paciente deve ser posicionado em decúbito dorsal 
e a região da laringe é palpada com o dedo indicador da mão não domi-
nante para localizar a membrana cricoidea entre as cartilagens tireoide e 
cricoide. Para realização é necessário apenas uma lâmina de bisturi, uma 
pinça hemostática curva e um tubo traqueal. A incisão é realizada trans-
versalmente, em apenas um movimento, na pele e na membrana crico-
tireoidea; utiliza-se a pinça hemostática para garantir o acesso ao lúmen 
da traqueia para passagem da sonda endotraqueal (Figura 1B)18,20,21.

Figura 1. Ilustração dos procedimentos  
de traqueostomia e cricotireoideotomia 19,20.
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Palavras-chave Descrição

Sala de urgência
Espaço físico de uso exclusivo, organizado e destinado para o atendi-
mento de casos que exijam intervenção imediata para evitar situações 
de agravo à saúde ou a morte. 

Momento de ouro

Do inglês Golden hour (hora de ouro), é definido como um período de 
tempo decisivo para início do tratamento necessário ao doente grave. 
Este período representa um intervalo de uma hora desde o tempo do 
evento, no qual uma situação pode ser reversível ou não, fator determi-
nante de vida ou morte.

Carro de parada

Equipamento básico da sala de urgência, o carro de parada ou de emer-
gência é uma estrutura móvel que possui materiais, medicamentos, fár-
macos e equipamentos necessários, indispensáveis para o atendimento 
de emergência. 

Triagem

Processo de separação ou categorização dos pacientes de acordo com a 
gravidade de sua condição clínica (triagem médica); objetiva identificar 
e priorizar o atendimento rápido aos casos mais graves e com maior 
risco de morte.

Anamnese de urgência

O histórico rápido e direcionado do paciente com ênfase no ocorrido 
(cena). É utilizado um acrônimo mnemônico para lembrar as principais 
perguntas a serem realizadas durante a admissão do paciente: C: cena 
(como ou o que aconteceu); A: alergias; P: prenhez/passado; U: última 
refeição; M: medicações em uso.

Abordagem primária
Avaliação inicial do paciente grave que deve ser utilizada em todos os 
atendimentos e tem como base o protocolo ABCD: vias aéreas; respira-
ção e ventilação; circulação; deambulação e consciência.

Oxigenoterapia

Administração suplementar de oxigênio em concentração superior ao 
obtido no ar ambiente para corrigir a hipóxia tecidual. Pode ser ofereci-
do por máscara facial, gaiolas de oxigênio, cateter nasal (uni ou bilate-
ral), colar elisabetano e outros.

Abordagem secundá-
ria

Abordagem ao paciente após a estabilização inicial (protocolo ABCD) 
ou segunda fase de atendimento para verificação de outros parâmetros 
e sistemas. Utilização do acrônimo mneumônico ‘ABORDAGEM’ (Ar; Boa 
respiração; Oxigenação; Retroperitônio; Desidratação e Dor; Abdome; 
Gânglios e Glicemia; Encéfalo). 

AFAST
Exame ultrassonográfico do abdome, direcionado para identificar a pre-
sença de líquido livre com a varredura dos quadrantes: (1) diafragma/
fígado; (2) baço/rim esquerdo; (3) bexiga e (4) fígado/rim direito.

TFAST
Exame ultrassonográfico do tórax, direcionado para identificar a presen-
ça de líquido ou ar livre com a varredura das janelas: (1) janela torácica 
(bilateral); (2) janela pericárdica (bilateral); janela hepatodiafragmática.

Toracocentese
A punção de tórax é o procedimento de acesso à cavidade pleural com 
finalidade diagnóstica ou terapêutica, na qual utiliza-se uma agulha fina 
para drenagem de líquido ou ar. 

RCP
Sequência de manobras e procedimentos realizados em pacientes com 
parada cardiorrespiratória com objetivo de manter a circulação sanguí-
nea do coração e outros órgãos vitais.
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Mapa mental / hierarquia

Compressões

100 a  
120/min

Acesso vascularMonitoração

FV/TV  
sem pulso

Desfibrilação

Ventilação

10/min

Drogas

Epinefrina

ECG

SAVSBV

Inconsciência
Apnéia

PCR

Triagem

Admissão do paciente

Assistolia/AESP
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Choque?

Consciência 
reduzida

PA, TR, Lactato

Fluidoterapia 
Vasopressor

Tórax

Ferimentos

Toraco centese

TFAST

Consciente

Oxigenação

Dispneia

Abdome

AFAST
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QUESTÕES COMENTADAS

01 (COPERSE – UFRGS – 2019) 
A parada cardiorrespiratória consiste na interrupção das funções circula-
tória e respiratória do paciente. As manobras de reanimação cardiorres-
piratória têm por objetivo dar suporte a esses sistemas até que ocorra o 
retorno à circulação espontânea. Em um cão, com parada cardiorrespira-
tória, no qual foi diagnosticada taquicardia ventricular sem pulso, uma op-
ção racional de tratamento é a administração de:

 Ⓐ adrenalina.
 Ⓑ vasopressina.
 Ⓒ atropina.
 Ⓓ lidocaína.
 Ⓔ dopamina.

GRAU DE DIFICULDADE •••
DICA DO AUTOR: Nos casos refratários à desfibrilação elétrica.

Alternativa A: INCORRETA. Recomenda-se o uso doses baixas de epine-
frina a cada 3-5 minutos durante a RCP e doses altas em casos de RCP 
prolongadas, nos casos de assistolia ou AESP2,45,57. 
Alternativa B: INCORRETA. A vasopressina pode promover aumento da 
sobrevivência em pacientes com assistolia, PCR prolongada ou hipovole-
mia, o que sugere que a vasopressina (0,8U/kg IV) possa ser considerada 
como substituto ou em combinação com epinefrina a cada 3-5 minutos 
na RCP2,45,57.
Alternativa C: INCORRETA. A atropina é um agente parassimpatolítico 
que é utilizado de forma frequente nos pacientes com PCR. Muitos estudos 
avaliaram o uso da atropina durante PCR, e na sua maioria demonstraram 
claramente a ausência de efeitos benéficos ou e até mesmo a presença 
de efeitos adversos associados aquela na dose padrão de 0,04 mg/kg2,45,57.
Alternativa D: CORRETA. Devido o prognóstico uniformemente grave 
para os pacientes com FV/TV sem pulso refratária, na ausência de amioda-
rona disponível, recomenda-se o uso de lidocaína nos casos de FV/TV sem 
pulso resistentes a desfibrilação2,45,57.
Alternativa E: INCORRETA. Agonista adrenérgico não específico indica-
do para hipotensão devido a contratilidade cardíaca2,45,57.


