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1 - EXAME CLÍNICO

1. EXAME CLÍNICO
1.1 Exame clínico geral
O exame clínico geral dos animais é dividido
em identificação, histórico, anamnese e exame físico, tanto geral quanto sistemático. O
objetivo da identificação, histórico e anamnese é reunir informações prévias sobre a vida
do animal para a judar a estabelecer um diagnóstico, da mesma maneira que o exame físico tem como objetivo reunir achados clínicos
a partir de métodos físicos, como inspeção,
palpação, percussão, auscultação e olfação.

Inspeção: usando a
visão, investigam-se
superfície corporal e
partes mais acessíveis
das cavidades em
contato com o
exterior.

Palpação: através
do tato, buscam-se
informações sobre
estruturas superficiais
ou profundas,
sentindo possíveis
alterações no corpo
do animal e áreas
com dor.

Olfação: através do
olfato, analisam-se
as transpirações
cutâneas, do ar
expirado e das
secreções ou
excreções.

Auscultação: usando
a audição, de forma
direta, aproximando
o ouvido da região
a ser auscultada, ou
indireta, por meio
do estetoscópio ou
fonendoscópio, avaliase o funcionamento
dos sistemas.

Percussão: método que possibilita obter
informações sobre a condição dos tecidos
adjacentes, por meio de pequenos golpes
ou batidas, aplicados em determinada parte
do corpo. Fazer observações com relação
à delimitação topográfica dos órgãos
e comparações entre as mais variadas
respostas sonoras obtidas.

O EXAME CLÍNICO É CONSTITUÍDO
BASICAMENTE DOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
Identificação do animal:

Espécie, raça, sexo, idade, aptidão, resenha,
marcas a ferro, tatuagens ou brincos e o número de registro.

Histórico:

Investigação da história do animal.
Vacinação, vermifugação, manejo sanitário,
alimentar e reprodutivo.

Anamnese:

Informações sobre o que animal apresentou
antes do exame físico.

Qual a é queixa principal? Como aconteceu?
Desde quando? Usou algum medicamento?
Qual a dose? É a primeira vez que apresenta
os sinais? Qual a situação dos outros animais
do rebanho?

Por sistemas:
Sistema digestório:
O animal alimenta-se bem? Bebe água normalmente? Está defecando? Qual o tipo de
fezes (duras, moles, pastosas, líquidas, com
sangue ou muco, odor)? O animal apresenta vômito/regurgitação? Qual o aspecto?
Horário em que aparece? Tem relação com
a ingestão de alimentos? Tem alimentos não
digeridos? Sangue?
Sistema cardiorrespiratório:
O animal parece fraco? O animal cansa-se
com facilidade? Estava acostumado a correr
e já não o faz mais? O animal tosse ou ronca?
A tosse é seca ou com expectoração (produtiva)? Qual a frequência? Tosse ou ronco piora
à noite ou após exercício (alguns animais com
problema cardíaco apresentam tosse seca
que piora à noite em virtude do decúbito)?
Qual o aspecto da expectoração (cor, odor,
volume)? Elimina sangue pelas narinas? Observou edema ou inchaço em alguma parte
do corpo (época que apareceu, evolução,
região que predomina)?

