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RESUMO  

Este trabalho foi elaborado após a conclusão de 500 horas de Estágio Curricular 

no Hospital Veterinário da Bicuda e apresenta três componentes: Relatório de Estágio, 

Monografia e Relato de Caso. O Relatório de estágio descreve o local de estágio, regista 

as atividades realizadas pela estagiária no âmbito do estágio curricular e descreve a 

casuística acompanhada. A monografia consiste numa revisão de literatura sobre fraturas 

pélvicas traumáticas em cães e de seguida é apresentado o relato de um caso de fraturas 

pélvicas traumáticas num cão.  

Apesar das medidas de segurança rodoviária, ainda encontramos grande 

incidência dos casos de atropelamentos. Estes traumas são os principais responsáveis pela 

ocorrência de fraturas pélvicas em cães e gatos. A resolução cirúrgica de lesões pélvicas 

é indicada quando as fraturas afetem as funções locomotora, reprodutora, ou funções 

fisiológicas, como por exemplo a micção e excreção de fezes, a longo prazo.  

Palavras-chave: fraturas pélvicas, atropelamento, estabilização, diagnóstico, tratamento 

cirúrgico.  
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SMALL ANIMAL PRACTICE AND SURGERY 

ABSTRACT 

This work followed the conclusion of 500 hours of Curricular Internship at 

Hospital Veterinário da Bicuda and includes three components: Internship Report, 

Monography and Case Report. The internship report aims to describe the internship 

location, register of the activities conducted by the student in the scope of the curricular 

internship and the description of the cases accompanied. The monography consists of a 

literature review on traumatic pelvic fractures in dogs and cats, followed by the case 

report focuses on a case of traumatic pelvic fracture in a dog assisted at the hospital.  

Despite the road safety measures, we still find a high incidence of run overs. These 

traumas are responsible for the occurrence of pelvic fractures in dogs and cats. Surgical 

resolution of pelvic injuries is the right option whenever these fractures will  affect the 

animal's locomotor or reproductive functions in the long term.  

 

Keywords: pelvic fractures, runover, stabilization, diagnosis, surgical treatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV 
 

ÍNDICE 

 
AGRADECIMENTOS .......................................................................................... I 

Resumo ................................................................................................................. II 

Abstract ............................................................................................................... III 

Índice .................................................................................................................. IV 

Índice de Figuras ................................................................................................ VII 

Indice de Tabelas ................................................................................................ IX 

Índice de Gráficos ............................................................................................... XI 

INTRODUÇÃO .................................................................................................... 1 

1. Relatório de Estágio Curricular .................................................................. 2 

1.1. Local do estágio ...................................................................................... 2 

1.2. Análise da casuística ............................................................................... 4 

1.3. Descrição das atividades e análise .......................................................... 5 

1.3.1. Gastroenterologia e glândulas anexas ............................................... 12 

1.3.2. Nefrologia e urologia ........................................................................ 13 

1.3.3. Dermatologia .................................................................................... 15 

1.3.4. Infeciologia e parasitologia ............................................................... 17 

1.3.5. Pneumologia e otorrinolaringologia ................................................. 20 

1.3.6. Oncologia .......................................................................................... 21 

1.3.6. Oftalmologia ..................................................................................... 22 

1.3.7. Endocrinologia .................................................................................. 23 

1.3.8. Neurologia ........................................................................................ 24 

1.3.9. Ortopedia .......................................................................................... 25 

1.3.10. Odontoestomatologia ...................................................................... 26 

1.3.11. Cardiologia ..................................................................................... 26 



 
 

V 
 

1.3.12. Toxicologia ..................................................................................... 27 

1.3.13. Alergologia ..................................................................................... 28 

1.3.14. Andrologia e ginecologia-obstetrícia .............................................. 29 

1.3.15. Exames complementares de diagnóstico ........................................ 29 

2. Monografia-   Fraturas Pélvicas Traumáticas ................................................. 31 

2.1. Introdução ................................................................................................ 31 

2.2. Abordagem clínica inicial e estabilização do paciente politraumatizado

 32 

2.2.1 Anamnese e exame físico .................................................................. 32 

2.2.2 Fluidoterapia de choque ..................................................................... 35 

2.2.3 Terapia antimicrobiana profilática ..................................................... 37 

2.3 Maneio da dor ........................................................................................... 38 

2.3.1 Maneio da dor aguda ......................................................................... 38 

2.3.2 Maneio da dor cirúrgica ..................................................................... 42 

2.4 Revisão Anatómica: Ílio, Ísquio e Púbis. .................................................. 47 

2.4.1 Anatomia da pélvis óssea ................................................................... 47 

2.4.2 Vascularização pélvica ...................................................................... 49 

2.4.3 Inervação pélvica ............................................................................... 51 

2.5. Lesões ósseas e articulares associadas ao trauma pélvico ....................... 53 

2.5.1 Luxações e fraturas sacroilíacas ........................................................ 56 

2.5.2 Fraturas ilíacas ................................................................................... 59 

2.5.3 Fraturas isquiáticas ............................................................................ 62 

2.5.4 Fraturas púbicas ................................................................................. 63 

2.5.5. Fraturas acetabulares ........................................................................ 63 

3. Caso Clínico: Fratura pelvica em canídeo ................................................ 66 

3.1. Identificação do paciente ...................................................................... 66 



 
 

VI 
 

3.2. Anamnese e história clínica .................................................................. 66 

3.3. Exame físico ......................................................................................... 66 

3.4. Exames complementares de diagnóstico ................................................. 67 

3.5. Plano de tratamento ................................................................................. 69 

3.6. Diagnóstico e decisão terapêutica ............................................................ 69 

3.7. Maneio pré-cirúrgico ............................................................................... 69 

3.8. Resumo da Anestesia ............................................................................... 70 

3.9. Descrição do procedimento cirúrgico ...................................................... 70 

3.10. Pós-cirúrgico .......................................................................................... 73 

4. Discussão .................................................................................................. 75 

5. Conclusão ................................................................................................. 79 

Referências Bibliográficas .................................................................................. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 : Fachada do Hospital Veterinário da Bicuda. .................................................. 2 

Figura 2: Consultório 1 do Hospital Veterinário da Bicuda ........................................... 3 

Figura 3: Bloco Cirúrgico 1 do Hospital Veterinário da Bicuda ..................................... 3 

Figura 4: Sala de radiologia do Hospital Veterinário da Bicuda ..................................... 3 

Figura 5: Sala de tratamento de cães do Hospital Veterinário da Bicuda ....................... 4 

Figura 6: Estagiária a auxiliar em procedimento cirúrgico ............................................. 7 

Figura 7: Estagiária a aplicar massagem terapêutica em um cão .................................... 7 

Figura 8: Exame de cistoscopia realizado para biopsia de massa na bexiga ................. 15 

Figura 9: Abcesso submandibular causado por uma pragana afixada na gengiva do felino

 ........................................................................................................................................ 16 

Figura 10: Laceração de orelha causada por dentada. ................................................... 17 

Figura 11: Canídeo com blefarospasmos ...................................................................... 19 

Figura 12: Imagem obtida com microscopia ótica de ácaro Otodectes cynotis visualizado 

em análise citológica de ouvido de um cão diagnosticado com otite externa ................ 21 

Figura 13: Efeitos farmacológicos de drogas nas vias da dor ....................................... 42 

Figura 14:Injeção epidural lombossacral....................................................................... 43 

Figura 16: Vista Ventral da pelve canina, onde se observa melhor o púbis .................. 47 

Figura 17: Vista ventral de pélvis canina: em evidencia o sistema arterial, parte final da 

aorta abdominal. ............................................................................................................. 50 

Figura 18: Vista ventral da região lombar dissecada ..................................................... 52 

Figura 19: Classificação de fraturas com base na direção e no número de linhas de fratura.

 ........................................................................................................................................ 54 

Figura 20: Cicatrização óssea num osso longo.............................................................. 56 

Figura 21: Imagem radiográfica em projeção ventrodorsal de uma pelve canina que 

evidencia a luxação sacroilíaca unilateral esquerda. ...................................................... 57 

Figura 22: Imagem radiográfica em projeção ventrodorsal de uma pelve canina que 

mostra a correção da luxação coxofemoral unilateral com um parafuso ....................... 58 

Figura 23: Imagem radiográfica em projeção ventrodorsal de uma pelve felina com 

múltiplas fraturas pélvicas e luxação bilateral da articulação coxofemoral corrigida com 

um parafuso transsacral .................................................................................................. 58 



 
 

VIII 
 

Figura 24:Paciente canino submetido à imobilização de Ehmer no membro pélvico 

esquerdo. ......................................................................................................................... 65 

Figura 25: Paciente Gael, canídeo da raça Yorkshire Terrier ....................................... 66 

Figura 26:Exame radiográfico em projeção ventrodorsal, evidenciando fratura de ílio, 

ísquio e púbis .................................................................................................................. 68 

Figura 27: Exame radiográfico em projeção latero-lateral direita evidenciando fratura de 

ílio, ísquio e púbis. .......................................................................................................... 68 

Figura 28:Perfuração do osso para colocação de parafuso ............................................ 71 

Figura 29: Colocação da placa de TPLO no ílio esquerdo ............................................ 71 

Figura 30: Colocação da placa de TPLO-LCP no ílio direito ....................................... 72 

Figura 31:Exame Radiográfico de controle pós-cirúrgico ............................................ 73 

Figura 32:Imagem radiográfica de acompanhamento, 45 dias pós cirurgia, revelando 

redução do canal pélvico, e movimentação da placa fixada no ílio ............................... 74 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

IX 
 

 

INDICE DE TABELAS 

Tabela 1: Descrição dos procedimentos médicos realizados sob supervisão médica ou 

acompanhados pela estagiária durante o período de estágio. ........................................... 6 

Tabela 2: Distribuição da casuística acompanhada em medicina preventiva por atividade 

e espécie animal. ............................................................................................................... 9 

Tabela 3: Distribuição da casuística acompanhada em clínica médica por especialidade 

e espécie animal. ............................................................................................................... 9 

Tabela 4: Distribuição da casuística acompanhada em clínica cirúrgica, por especialidade

 ........................................................................................................................................ 10 

Tabela 5: Distribuição da casuística acompanhada em cirurgia de tecidos moles, por 

espécie. ........................................................................................................................... 10 

Tabela 6: Distribuição da casuística acompanhada em cirurgia ortopédica por espécie 11 

Tabela 7: Distribuição da casuística referente à especialidade de gastroenterologia e 

glândulas anexas ............................................................................................................. 12 

Tabela 8: Distribuição da casuística referente à especialidade de Nefrologia e Urologia

 ........................................................................................................................................ 14 

Tabela 9: Distribuição da casuística referente à especialidade de Dermatologia .......... 16 

Tabela 10: Distribuição da casuística referente à especialidade de Doenças Infeciosas e 

Parasitárias ...................................................................................................................... 18 

Tabela 11: Distribuição da casuística referente às especialidades de Pneumologia e 

Otorrinolaringologia ....................................................................................................... 21 

Tabela 12: Distribuição da casuística referente à especialidade de Oncologia ............. 22 

Tabela 13: Distribuição da casuística referente à especialidade de Oftalmologia......... 23 

Tabela 14: Distribuição da casuística referente à especialidade de Endocrinologia ..... 23 

Tabela 15: Distribuição da casuística referente à especialidade de Neurologia ............ 24 

Tabela 16: Distribuição da casuística referente à especialidade de Ortopedia .............. 25 

Tabela 17: Distribuição da casuística referente à especialidade de Odontoestomatologia

 ........................................................................................................................................ 26 

Tabela 18: Distribuição da casuística referente à especialidade de Cardiologia ........... 27 

Tabela 19: Distribuição da casuística referente a exames complementares de diagnóstico 

em Cardiologia. .............................................................................................................. 27 



 
 

X 
 

Tabela 20: Distribuição da casuística referente à especialidade de Toxicologia........... 28 

Tabela 21: Distribuição dos exames complementares por tipo e espécie animal com as 

respectivas frequências absolutas e relativas. ................................................................. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Distribuição dos procedimentos médicos acompanhados pela estagiária ao 

longo do estágio por espécie animal. ................................................................................ 6 

Gráfico 2:Distribuição da casuística acompanhada em clínica médica por espécies. ..... 8 

Gráfico 3: Distribuição da casuística acompanhada em clínica cirúrgica por espécies. . 8 

Gráfico 4: Distribuição da casuística acompanhada em medicina preventiva por 

procedimento realizado..................................................................................................... 9 

Gráfico 5: Distribuição da casuística por espécie e especialidade ................................ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XII 
 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

ABC: Suporte básico de vida 

ACTH: Hormona Adrenocorticotrófica  

Aines: anti-inflamatórios não esteroides 

ALB: Albumina 

ALPS: Advanced locking plate system – 

sistema avançado de placas bloqueadas 

AO Vet -Ramificação Veterinária Do 

Grupo Swiss Arbeits Gemeinschaft Fur 

Osteosynthesefragen (AO) 

BID: Duas Vezes Ao Dia, Cada 12 Horas 

COX-2: Enzima Ciclo-Oxigenase-2  

DCP: Dynamic Compression Plate- - 

Placa De Compressão Dinâmica  

DRC: Doença Renal Crónica 

FAST - Focused Assessment With 

Sonography For Trauma - Avaliação 

Ecográfica Focada Para O Trauma 

FSH: Hormona Folículo-Estimulante  

IRA: Insuficiência Renal Aguda 

IV– Via Intravenosa  

Kg – Quilogramas 

LC-DCP: Limited Contact Dynamic 

Compression Plate -  

LCP: Locking Compression Plates – 

Placa De Compressão Bloqueada 

LH: Hormona Luteinizante  

Mg/Kg – Miligramas Por Quilo 

mL/Kg: Mililitros Por Quilo 

NMDA: Receptor N-Metil-D-Aspartato  

PCR: Polymerase Chain Reaction - 

reação em cadeia da polimerase   

PGE2: Prostaglandina E2   

PO: Via Oral  

SC: via subcutânea  

SDMA: Dimetilarginina Simétrica 

SID – Uma Vez Ao Dia, Cada 24 Horas  

SOP: String-Of-Pearls Plate – Placas Em 

Colar De Pérolas 

STC:  Sala De Tratamento De Cães 

STG:  Sala De Tratamento De Gatos  

TID: Três Vezes Ao Dia, Cada 8 Horas 

TP: Proteínas Totais 

TPLO: Tibial Plateau Leveling Osteo 

tomy – Osteotomia De Nivelamento Do 

Plateau Tibial 

TPLO-LCP: Locking Compression Plate 

for Tibial Plateau Leveling Osteotomy 

TRC: Tempo De Repleção Capilar 

TSH: Hormona estimulante da tireoide 

Ug/Kg: Microgramas Por Quilograma 

VetCOT: American College Of 

Veterinary Emergency And Critical Care 

Veterinary Committee On Trauma – 

Comitê De Trauma Do Colégio 

Americano De Emergência Veterinária 

E Cuidados Críticos Veterinários.  



 
 

 
1 

 

INTRODUÇÃO 

O Estágio Curricular Supervisionado é uma atividade curricular obrigatória no 

curso de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária da Universidade de Évora, 

regulamentado pelo DESPACHO Nº 75/2018 e tem como objetivo o ensino teórico-

prático para o desenvolvimento de conhecimentos e competências, que preparam o 

estudante para o exercício da profissão médico veterinária 

As 500 horas do estágio curricular supervisionado foram realizadas no Hospital 

Veterinário da Bicuda, situado na Rua da Torre 1499 - A B, 2750-756 Cascais. O estágio 

foi realizado no período compreendido entre 01 de setembro e 30 de novembro de 2021, 

de segunda-feira a domingo, em turnos rotativos de 6, 8 ou 12 horas. Foi feito o 

acompanhamento de consultas de casos novos e de seguimento, acompanhamento e 

auxílio em cirurgias e anestesias, colheita de amostras para análises de sangue e citologia, 

acompanhamento e assistência em exames radiográficos, ecográficos, redação de receitas 

terapêuticas sob supervisão das médicas, estudo de casos e auxílio no setor de 

internamento, dividido em sala de tratamento de cães (STC), sala de tratamento de gatos 

(STG), sala de infectocontagiosas e sala de recobro. O hospital funciona 24 horas por dia 

e conta com profissionais nas áreas de clínica de pequenos animais, cirurgia e 

anestesiologia, internamento, imagiologia, ortopedia, oncologia e odontologia para além 

de serviço externo em dias específicos da semana nas áreas de cardiologia e oftalmologia. 

As 200 horas de trabalho que foram dedicadas à redação deste relatório de estágio 

incluem análise estatística da casuística acompanhada, uma monografia sobre “Fraturas 

pélvicas traumáticas em cães” e um relato de caso sobre “Fraturas Pélvicas em Cão”. O 

relatório foi redigido sob a orientação da Professora Maria Margarida da Silva Correia 

Dias, coorientação do Professor Doutor David Orlando, e sob supervisão da MV Catarina 

Neves, cirurgiã geral do Hospital Veterinário da Bicuda.  
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1. RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR  

1.1. Local do estágio  

O Hospital Veterinário da Bicuda (Figura 1) começou a ser projetado em 2005 e 

teve o início da sua atividade em 2009. O hospital conta com uma estrutura de 730m2 

dividido em 3 pisos. No primeiro piso situam-se a receção e três consultórios (Figura 2), 

no segundo piso localizam-se a STC (Figura 5), STG, sala de doenças infetocontagiosas, 

dois blocos cirúrgicos (Figura 3), sala de esterilização, laboratório de análises clínicas, 

sala de recobro, sala para ecografia e ecocardiografia e sala para radiologia digital (Figura 

4). No terceiro piso há um apartamento T1 para utilização dos funcionários e na cave 

encontra-se o centro de estética animal.  

                                Figura 1 : Fachada do Hospital Veterinário da Bicuda. 

 

Fonte: www.hvbicuda.pt/pt/instalacoes 

O hospital está permanentemente aberto, tendo funcionamento 24 horas por dia, e 

conta sempre com equipa médica e de enfermagem.  Esta unidade oferece serviços de 

clínica geral, cardiologia, cirurgia, dermatologia, odontologia, ortopedia, anestesiologia 

e controlo da dor, gastroenterologia, exames de radiologia digital, ecografia, 

ecocardiografia, endoscopia, laparoscopia, análises clínicas, para além dos serviços de 

acupuntura e estética.  
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Figura 2: Consultório 1 do Hospital Veterinário da Bicuda 

 

Fonte: www.hvbicuda.pt/pt/instalacoes 

 

Figura 3: Bloco Cirúrgico 1 do Hospital Veterinário da Bicuda 

 

Fonte: www.hvbicuda.pt/pt/instalacoes 

 

Figura 4: Sala de radiologia do Hospital Veterinário da Bicuda 

 

Fonte: www.hvbicuda.pt/pt/instalacoes 
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Figura 5: Sala de tratamento de cães do Hospital Veterinário da Bicuda 

 

Fonte: www.hvbicuda.pt/pt/instalacoes 

 

1.2.Análise da casuística 

Esta componente do relatório é uma análise estatística dos casos acompanhados 

durante o período de estágio curricular supervisionado, realizado no Hospital Veterinário 

da Bicuda, no período de 01 de setembro de 2021 a 30 de novembro de 2021.  

Neste relatório cada caso corresponde a uma entrada única acompanhada na rotina 

hospitalar, de qualquer entidade clínica, cirúrgica ou procedimento médico, não 

correspondendo à casuística real do Hospital, visto que muitos pacientes apresentavam 

afeções concomitantes, como por exemplo casos clínicos de resolução cirúrgica, e outros 

tinham doenças crónicas, que implicavam idas frequentes ao hospital, como por exemplo 

doentes renais, que precisavam de fluidoterapia diariamente.  

Cada paciente foi classificado por espécie e cada caso foi classificado pela área 

clínica correspondente, médica ou cirúrgica, as suas especialidades e procedimentos a que 

foram submetidos, estabelecendo as suas respetivas frequências absolutas (ni) e relativas 

(fi). 

A clínica médica foi segmentada em 15 especialidades, descritas na Tabela 3, 

acompanhadas de comentários relativos aos conhecimentos e competências 

desenvolvidos no período de estágio. A clínica cirúrgica foi segmentada em cirurgia de 
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tecidos moles e cirurgia ortopédica, e mencionada nos tópicos das especialidades médicas 

a que estão vinculadas.  

Os exames complementares de diagnóstico acompanhados ao longo do período de 

estágio são demonstrados de forma objetiva em tabela e gráfico, a fim de evidenciar a sua 

importância e facilitar a visualização dos dados.  

Os gráficos e tabelas incluídos no trabalho foram criados a partir de dados obtidos 

durante o estágio, e visam sintetizar toda a informação, a fim de possibilitar uma leitura 

mais clara para a interpretação deste relatório.  

 

1.3. Descrição das atividades e análise 

No hospital fazem-se prioritariamente consultas agendadas, com triagem 

telefónica prévia. São pontualmente atendidos casos de urgência, que seguem diretamente 

para a STC, onde são triados e recebem o suporte necessário e adequado. A STC dispõe 

de material para entubação endotraqueal, oxigenoterapia e farmácia.  

A estagiária teve de acompanhar as consultas de clínica médica, auxiliar durante 

as consultas e auxiliar no internamento, nomeadamente em exames do estado clínico 

geral, alimentação dos animais, administração de medicamentos, limpeza de feridas, 

mudanças de penso, auxílio na realização de exames de imagem, fisioterapia e passeio 

dos animais. Estas atividades estão descritas, com suas respetivas frequências absolutas 

e relativas na tabela 1. A estagiária teve autorização para a realização de colheitas de 

sangue de cães e gatos, colocação de cateteres periféricos e centrais.   

Entre os procedimentos médicos, alguns deles foram realizados de forma 

autónoma, sob supervisão, pela estagiária, como por exemplo as mudanças de penso, 

limpeza de feridas, administração de fluido para terapia subcutânea, e entubações 

endotraqueais, coincidindo assim com maiores valores de casos relativos a essas 

atividades realizadas no período de estágio, conforme demonstrado no gráfico 1. 
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Tabela 1: Descrição dos procedimentos médicos realizados sob supervisão médica ou 
acompanhados pela estagiária durante o período de estágio.  

Procedimentos Médicos Cães Gatos Fa Fr (%) 
Eutanásia 3  3 1,60 
Sutura de ferida 9  9 4,81 
Limpeza/Desinfeção de feridas 30 3 33 17,65 
Mudança de penso 35 2 37 19,79 
Remoção de pontos 6  6 3,21 
Cistocentese 7 5 12 6,42 
Abdominocentese 2  2 1,07 
Entubação gastroesofágica 1  1 0,53 
Colocação de tubo endotraqueal 34 4 38 20,32 
Endoscopia 2  2 1,07 
Soro subcutâneo 27 17 44 23,53 
Total 156 31 187 100 

 

Gráfico 1: Distribuição dos procedimentos médicos acompanhados pela estagiária ao longo do 
estágio por espécie animal. 

 

 

À estagiária também foi concedida a oportunidade de auxiliar em procedimentos 

cirúrgicos (Figura 6), nomeadamente ovariectomias laparoscópicas de cadelas e gatas, 

enterotomias, ureterotomias, cistotomias, ovário histerectomias, orquiectomias, 

osteossínteses, endoscopias, entre outros procedimentos, para além da monitorização 

anestésica e recobro anestésico.  
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Figura 6: Estagiária a auxiliar em procedimento cirúrgico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Também era função da estagiária auxiliar na realização de procedimentos de 

rotina no hospital, pelo que também era encarregada da realização de limpezas de feridas, 

mudanças de pensos, administração de fluidoterapia subcutânea, administração de 

medicamentos por via intramuscular, via subcutânea, intravenosa, entre outros 

procedimentos (Figura 7) que serão especificados a seguir.  

 

Figura 7: Estagiária a aplicar massagem terapêutica em um cão 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Ao longo do período de estágio, foram acompanhados 295 casos de clínica 

médica, nos quais o número de cães (231 animais) foi superior ao número de gatos (64 

animais), conforme demonstrado no gráfico 2. Foram vistos 41 casos de clínica cirúrgica, 

dos quais 36 eram cães e 5 gatos (gráfico 3), e 30 casos de medicina preventiva (gráfico 

4), dos quais 27 eram cães e 3 gatos (tabela 2). Na área da clínica médica a especialidade 

mais atendida foi gastroenterologia, seguida por nefrologia e urologia, conforme a tabela 

3.   

Gráfico 2:Distribuição da casuística acompanhada em clínica médica por espécies. 

 

 

Gráfico 3: Distribuição da casuística acompanhada em clínica cirúrgica por espécies. 
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Gráfico 4: Distribuição da casuística acompanhada em medicina preventiva por procedimento 
realizado. 

 

 

Tabela 2: Distribuição da casuística acompanhada em medicina preventiva por atividade e 
espécie animal. 

Medicina Preventiva Cães Gatos Fa Fr (%) 
Vacinação 20 1 21 70,00 
Desparasitação 4 1 5 16,67 
Identificação Eletrónica 3 1 4 13,33 
Total 27 3 30 100 

 

Tabela 3: Distribuição da casuística acompanhada em clínica médica por especialidade e espécie 
animal. 

Patologia Médica Canídeos  Felídeos Fa Fr (%) 
Cardiologia 5 0 5 1,69 
Dermatologia 39 2 41 13,90 
Pneumologia e Otorrinolaringologia 26 4 30 10,17 
Infetologia e Parasitologia 30 8 38 12,88 
Ortopedia 4 4 8 2,71 
Endocrinologia 6 4 10 3,39 
Gastroenterologia e Glândulas anexas 39 13 52 17,63 
Alergologia 3 0 3 1,02 
Neurologia 16 2 18 6,10 
Odontoestomatologia 3 4 7 2,37 
Oftalmologia 12 1 13 4,41 
Oncologia 14 0 14 4,75 
Ginecologia e Andrologia 2 0 2 0,68 
Toxicologia 4 0 4 1,36 
Nefrologia e Urologia 28 22 50 16,95 
Total  231 64 295 100,00 
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Na área de clínica cirúrgica, foram presenciados mais procedimentos em cirurgia 

de tecidos moles que ortopédicos, como demonstrado na tabela 4. No âmbito de cirurgia 

geral e tecidos moles, os procedimentos mais acompanhados foram ovariectomias 

laparoscópicas, exérese de pequenos nódulos e resolução de otohematomas, como 

evidenciado na tabela 5. No âmbito de cirurgia ortopédica, os procedimentos mais 

acompanhados foram osteossíntese de fraturas pélvicas e de rádio e ulna, conforme a 

tabela 6.  

 

Tabela 4: Distribuição da casuística acompanhada em clínica cirúrgica, por especialidade  

Patologia Cirúrgica Cães Gatos Fa Fr (%) 
Cirurgia geral e tecidos moles 32 3 35 85,37 
Cirurgia ortopédica e traumática 4 2 6 14,63 
Total 36 5 41 100 

 

 

Tabela 5: Distribuição da casuística acompanhada em cirurgia de tecidos moles, por espécie. 

Cirurgia de Tecidos Moles Cães Gatos Fa Fr (%) 
Cirurgia do globo oftálmico Enucleação 1 1 2 6,90 

Cirurgia do pavilhão auricular Resolução de otohematoma 3  3 10,34 

Cirurgia da Cavidade Oral 
Destartarização 2  2 6,90 
Extração dentária 2  2 6,90 

Cirurgia do trato 
gastrointestinal 

Gastrotomia 1  1 3,45 
Enterectomia 1  1 3,45 

Cirurgia da bexiga e trato 
urinário 

Cistotomia 1 1 2 6,90 
Uretrostomia 1  1 3,45 
Ureterostomia 1  1 3,45 

Cirurgia do sistema 
reprodutor e genital 

Ovariectomia laparoscópica 7 2 9 31,03 
Mastectomia 1  1 3,45 
Drenagem e Omentalização 
de quisto paraprostático 1  1 3,45 

Cirurgia da pele e tecidos 
anexos Nodulectomias cutâneas 3  3 10,34 

Total 25 4 29 100 
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Tabela 6: Distribuição da casuística acompanhada em cirurgia ortopédica por espécie 

Cirurgia Ortopédica Cães Gatos Fa Fr (%) 
Osteotomia de nivelamento do platô tibial 1  1 14,29 
Osteossíntese de fraturas de Rádio/ulna 2  2 28,57 
Osteossíntese de fraturas pélvicas 2 0 2 28,57 

Osteossíntese de mandíbula  1 1 14,29 
Hemimandibulectomia 1  1 14,29 

Total 6 1 7 100 
 

A área de clínica médica foi dividida em 16 especialidades (gráfico 5), que serão 

abordadas individualmente a seguir. Informa-se que esta casuística acompanhada não 

reflete a casuística real do Hospital Veterinário da Bicuda, visto que muitos pacientes 

apresentavam patologias de especialidades diferentes em simultâneo. 

 

Gráfico 5: Distribuição da casuística por espécie e especialidade 
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1.3.1. Gastroenterologia e glândulas anexas 

A gastroenterologia é a área da medicina veterinária que se dedica ao estudo, 

diagnóstico e tratamento das doenças do trato digestivo (esófago, estômago, intestino 

delgado, intestino grosso, reto, ânus, fígado e pâncreas) (Niza, 2018). Durante o período 

de estágio foram acompanhados 52 casos dentro dessa especialidade, o correspondente a 

17,63% do total da clínica médica, conforme demonstrado na tabela 7. 

 

Tabela 7: Distribuição da casuística referente à especialidade de gastroenterologia e 

glândulas anexas 

Gastroenterologia e GA Cães Gatos Fa Fr (%) 
Gastrite/ esofagite 11 5 16 30,77 
Gatroenterite  9  9 17,31 
Ingestão de corpo estranho 4  4 7,69 
Pancreatite 3 5 8 15,38 
DVG 1  1 1,92 
Megaesófago 2  2 3,85 
Hepatopatia 4  4 7,69 
Colecistite  2 2 3,85 
Fecaloma 1  1 1,92 
Ascite 1  1 1,92 
Colite  1 1 1,92 
Impactação dos sacos anais 3  3 5,77 
Total 39 13 52 100 

 

Trata-se de uma área complexa da Medicina Veterinária, em que o mesmo sintoma 

pode ter origem em vários órgãos e/ou em diferentes doenças. É por esta razão que chegar 

a um diagnóstico requer frequentemente, para além do conhecimento, um vasto trabalho 

de investigação. 

Um exemplo prático foi um caso acompanhado durante o período de estágio de 

um canídeo, com ascite e hipoproteinemia, devido a diarreia incoercível causada por 

neoplasia no intestino. A queixa principal do tutor era diarreia, um sintoma muito comum 
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que pode ter diversas causas.  Entretanto com a investigação médica, que se iniciou com 

o exame físico e recurso aos exames complementares (análises de sangue, ecografia, 

colonoscopia e histopatologia) foi possível chegar a um diagnóstico definitivo de 

neoplasia.  

A disponibilidade de meios auxiliares de diagnóstico como a radiologia, ecografia, 

endoscopia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, e também a maior 

aceitação por parte dos tutores, vieram permitir identificar e reconhecer muitas doenças, 

que anteriormente não eram diagnosticadas. Esses avanços levaram a novas abordagens 

terapêuticas, tanto médicas quanto cirúrgicas, para o benefício dos nossos pacientes. 

O acompanhamento de casos desta especialidade evidenciou a importância da 

realização de uma cuidada anamnese e histórico, para além dos achados do exame clínico 

do estado geral, visto serem inúmeras as causas de desequilíbrios do trato gastrointestinal. 

As informações como idade, histórico de vacinações, desparasitações e hábitos 

alimentares são muito importantes no processo de avaliação de diagnósticos diferenciais.  

O acompanhamento de casos de gastroenterologia possibilitou a observação de 

diversos exames complementares de diagnóstico, como radiografias para deteção de 

corpos estranhos, ecografias, endoscopias e biopsias. A nível de análises foram colhidas 

amostras de sangue, para hemogramas e análises bioquímicas, e amostras de fezes para 

testes rápidos de giardíase e parvovirose.  

Foi ainda possível consolidar conhecimentos a respeito de tratamentos e 

desenvolver habilidades de conduta profissional com os tutores, a respeito de profilaxia 

e controlo, pois quando se trata de medicina veterinária, deve haver uma sinergia com os 

donos para o sucesso do tratamento.  

 

1.3.2. Nefrologia e urologia 

A nefrologia e urologia veterinária é a especialidade dedicada ao diagnóstico e 

tratamento clínico e/ou cirúrgico de doenças que afetam os rins, ureteres, bexiga, uretra e 

próstata de cães e gatos.  Dentre os problemas mais comuns estão a doença renal crônica 

(DRC), insuficiência renal aguda (IRA), infeção urinária, cálculos renais, ureterais, 
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vesicais e uretrais, incontinência urinária, dificuldade para urinar, pólipos na bexiga e 

neoplasias no trato urinário. 

O diagnóstico e tratamento das doenças, que afetam o trato urinário são feitos 

através de análises de sangue, exames de urina, medição da pressão arterial, análise de 

urólitos e exames de imagem, como ecografia, radiografia e tomografia. 

Os 50 casos correspondentes a esta especialidade, que foram acompanhados 

durante o período do estágio, estão demonstrados na tabela 8, representando 16,95% do 

total de casos clínicos observados.   

 

Tabela 8: Distribuição da casuística referente à especialidade de Nefrologia e Urologia 

Urologia Cães Gatos Fa Fr (%) 
Insuficiência renal aguda (IRA) 1   1 1,96 
Insuficiência renal crónica (IRC) 25 13 38 74,51 

Infeção urinária 1 2 3 5,88 
Hematúria 1 1 2 3,92 

Hidronefrose 1   1 1,96 

Cálculos 

Renais 2   2 3,92 
Ureterais 1 1 2 3,92 
Vesicais 1   1 1,96 
Uretrais 1   1 1,96 

Total   34 17 51 100 

 

Um caso interessante que evidenciou a importância dos exames complementares 

de imagem foi o de um canídeo, fêmea, cujo sintoma principal era hematúria. A paciente 

já tinha realizado análises de sangue e urina, sem informações relevantes. Entretanto foi 

realizado exame ecográfico abdominal que identificou a presença de uma massa na 

bexiga. A paciente foi submetida a uma cistoscopia (Figura 8) e colheita de amostra para 

análise histopatológica.   
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Figura 8: Exame de cistoscopia realizado para biopsia de massa na bexiga 

 

Fonte: Arquivo pessoal.  

O acompanhamento de casos desta especialidade permitiu desenvolver 

capacidades de interpretação de análises clínicas e exames de diagnóstico por imagem, 

muito importantes para diagnóstico de algumas como cálculos vesicais, cálculos uretrais, 

cálculos ureterais, cistites, entre outras.  

Outras análises incluíram a realização de tiras de urina e urianálises tipo I e II. Foi 

possível ainda auxiliar em procedimentos de cistocentese, avaliação da densidade urinária 

no refratómetro e cálculo do débito urinário.  

Ao longo do estágio foram acompanhados muitos animais diagnosticados com 

DRC, o que permitiu consolidar conhecimentos a respeito dessa e outras entidades 

clínicas associadas.   

 

1.3.3. Dermatologia 

A dermatologia é uma especialidade que se dedica ao diagnóstico e tratamento 

das doenças da pele e anexos. Ao longo do estágio foram acompanhados 41 casos nessa 

área, o que corresponde a 13,90% do total de casos acompanhados.  
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Os atendimentos dessa especialidade eram realizados em consultas de clínica 

geral. Entre os casos, as patologias mais observadas foram lacerações, abcessos (figura 

9) e nódulos cutâneos, conforme é possível observar na tabela 9.  

Figura 9: Abcesso submandibular causado por uma pragana afixada na gengiva do felino 

 

               Fonte: Arquivo pessoal 

 

Tabela 9: Distribuição da casuística referente à especialidade de Dermatologia 

Dermatologia  Cães Gatos Fa Fr (%) 
Alopecia 1  1 2,44 
Dermatite 1  1 2,44 
Lacerações cutâneas 10 1 11 26,83 
Nódulos cutâneos 8  8 19,51 
Abcessos subcutâneos 11 1 12 29,27 
Piodermatite bacteriana 4  4 9,76 
Dermatite atópica 4  4 9,76 
Total 39 2 41 100 

 

O acompanhamento de casos dessa especialidade permitiu desenvolver 

competências, como por exemplo na realização de lâminas para citologia de pele, 

consolidar conhecimentos sobre maneio de feridas e sobre maneio terapêutico de 

entidades clínicas dessa especialidade.  

As lacerações de pele foram, em sua maioria, atribuídas a dentadas (figura 10). 

Segundo os dados de 2020 reportados pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela 

Polícia de Segurança Pública (PSP), foram registados 1.460 ataques de cães, uma média 

de quatro ataques por dia, com as áreas metropolitanas as zonas de maior ocorrência, com 

1.031 registados pela PSP (Penela, 2021).  
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Figura 10: Laceração de orelha causada por dentada. 

 

Fonte: Arquivo pessoal  

Entre os animais envolvidos, nenhum animal era de raça potencialmente perigosa, 

e todos tinham tutores. O contexto envolvia passeios sem trela ou animais que tinham 

livre acesso a rua. Em todos os casos onde estavam envolvidos animais de proprietários 

diferentes, a PSP foi chamada e a ocorrência registada. Animais mordidos por cães sem 

registo de vacinação antirrábica permaneceram hospitalizados em quarentena, conforme 

orientações da PSP. Os demais procedimentos legais foram realizados entre os 

proprietários e as entidades públicas competentes.  

 

1.3.4. Infeciologia e parasitologia  

A infeciologia e parasitologia são áreas da saúde que se dedicam ao estudo, 

diagnóstico e tratamento das doenças infeciosas e parasitárias, respetivamente e uma vez 

que estão relacionadas, foram analisadas em conjunto neste trabalho.   

Durante o período de estágio foram acompanhados 38 casos nessa área, o que 

corresponde a 12,88% do total de casos vistos na área de clínica médica.  

As doenças mais vistas nessas áreas foram Leishmaniose, Giardíase e Parvovirose, 

conforme é possível verificar na tabela 10, onde estão analisadas as respetivas frequências 

absolutas de cada espécie e ainda a frequência relativa total. 
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Tabela 10: Distribuição da casuística referente à especialidade de Doenças Infeciosas e 
Parasitárias 

Doenças Infecciosas Cães Gatos Fa Fr (%) 
Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV)  2 2 5,26 
Vírus da Leucemia Felina (FELV)  1 1 2,63 
Panleucopenia  2 2 5,26 
Rinotraqueíte viral felina  3 3 7,89 
Parvovirose 3  3 7,89 
Leishmaniose 20  20 52,63 
Giardíase 4  4 10,53 
Erlichiose 1  1 2,63 
Mycoplasmose  1 1 2,63 
Rinotraqueíte infeciosa (tosse do canil) 1  1 2,63 
Total 29 9 38 100 

 

A leishmaniose correspondeu a 52,63% dos casos vistos na área clínica de 

infectocontagiosas e por isso tem grande relevância.  

Em Portugal, as formas de leishmaniose visceral e cutânea são causadas por 

Leishmania infantum (Campino et al., 2006). A forma promastigota final é aquela que é 

transmitida pelas fêmeas das várias espécies do género Phlebotomus, durante o seu 

repasto sanguíneo para um novo hospedeiro vertebrado (European Scientific Counsel 

Companion Animal Parasites, 2019).  

No vertebrado, a transformação de promastigota em amastigota ocorre após a 

primeira interação com a pele sendo posteriormente transportados para os linfonodos 

regionais, através de macrófagos infetados (Saridomichelakis, 2009). O parasita 

multiplica-se nas células dendríticas e nos macrófagos da pele, e a disseminação ocorre 

através do sistema linfático e circulatório. Assim o parasita pode ser encontrado na pele, 

nos nódulos linfáticos, no baço, no fígado, na medula óssea, no intestino, na saliva, no 

sémen, na conjuntiva e na urina (ESCCAP, 2019) 

 

Os principais sinais clínicos incluem dermatite esfoliativa, dermatite ulcerativa e 

onicogrifose (devido a multiplicação da Leishmania na matriz das unhas, levando ao 

rápido e constante crescimento destas) (Ordeix et al., 2017). Linfadenomegalia 

generalizada, perda de peso progressiva e hipertermia inconstante, atrofia muscular, 

intolerância ao exercício, diminuição do apetite, letargia, esplenomegalia, poliúria e 
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polidipsia. Lesões oculares, epistáxis, vómitos e diarreia são também sinais descritos em 

animais afetados pela doença (Baneth et al., 2008).  

As patologias oculares estão presentes em 16% a 80,5% dos cães com 

leishmaniose e pode haver manifestações de uveíte anterior, conjuntivite, querato 

conjuntivite seca, blefarite ou uma combinação destas (Baneth et al., 2008).  Na fase mais 

avançada da leishmaniose é comum ocorrer atrofia da íris, deslocamento da retina, úlceras 

da córnea, glaucoma, cataratas e exoftalmia causadas por hipertensão (Alexandre-Pires 

& Correia, 2008).  

Durante o estágio, foi acompanhado um caso de canídeo (Figura 11), fêmea, que 

apresentava um quadro clínico de perda progressiva de peso, hipertensão, uveíte anterior, 

blefarite e glaucoma. O blefarospasmo foi o primeiro sinal notado pela tutora que levou 

ao atendimento médico veterinário. A paciente foi submetida a exames oftalmológicos, e 

na tonometria foi identificada hipertensão ocular. Foi realizada medição da pressão 

arterial que revelou a existência de hipertensão sistémica. A paciente foi submetida a 

análises bioquímicas, que diagnosticaram doença renal, e serologia e proteinograma para 

pesquisa de leishmaniose que permitiu o seu diagnóstico.  

Figura 11: Canídeo com blefarospasmos 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A doença renal pode ser a única manifestação clínica, e pode progredir desde uma 

proteinúria leve a uma síndrome nefrótica ou doença renal em estádio terminal. A DRC 

corresponde ao estádio terminal da evolução da leishmaniose é a principal causa de morte 

em cães com leishmaniose (Zatelli et al., 2003). 

A profilaxia deve ser a principal forma de controlo da doença e é feita através do 

uso de inseticidas, repelentes e vacinação. As soluções tópicas e as coleiras impregnadas 
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com repelentes são consideradas o melhor método para evitar a infeção por L. infantum 

em cães (Brianti et al., 2016). 

No Hospital Veterinário da Bicuda todos os animais são testados por método 

direto (serologia e proteinograma), realizado por laboratório externo, e mediante 

resultado negativo são vacinados com Letifend.  

Os casos de leishmaniose tratados no Hospital Veterinário da Bicuda geralmente 

são diagnosticados em estágios iniciais devido a medicina preventiva que é praticada pelo 

corpo clínico. Os clientes são orientados desde a consulta pediátrica sobre a necessidade 

e importância da realização correta do protocolo vacinal e uso do repelente. A escolha 

entre coleiras repelentes ou pipetas é orientada pelos hábitos do animal (coleiras são 

desaconselhadas no caso de pacientes com histórico de ingestão de corpos estranhos, por 

exemplo) e preferências do tutor.  

 

1.3.5. Pneumologia e otorrinolaringologia 

A especialidade de pneumologia tem como objetivo a prevenção, o diagnóstico e o 

tratamento das patologias que provocam alterações do trato respiratório inferior (traqueia 

abdominal, árvore brônquica e pulmões) e a de otorrinolaringologia as patologias que 

afetam o trato respiratório superior (cavidade nasal, nasofaringe, laringe e traqueia 

torácica) e ouvidos.  

Durante o estágio foram acompanhados 30 casos de pneumologia e 

otorrinolaringologia (Tabela 11), o equivalente a uma frequência relativa de 10,17% da 

clínica médica, e as patologias mais frequentes foram Otite, Pneumonia, Otohematoma e 

Rinite.  

Sempre que eram atendidos pacientes com otites, estes eram submetidos a colheita de 

cerúmen para análise microscópica do mesmo (figura 12) para diagnosticar a causa da 

otite (bactérias, fungos ou ácaros) e estabelecer um tratamento.   
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Figura 12: Imagem obtida com microscopia ótica de ácaro Otodectes cynotis visualizado em 
análise citológica de ouvido de um cão diagnosticado com otite externa 

 

Fonte: Arquivo pessoal   

 

Tabela 11: Distribuição da casuística referente às especialidades de Pneumologia e 
Otorrinolaringologia  

Pneumologia e Otorrinolaringologia Cães Gatos Fa Fr (%) 

Otite externa 
Bacteriana 4 1 5 16,67 

Por Malassezia spp. 5   5 16,67 
Por Otodetes spp. 2   2 6,67 

Síndrome Respiratório Braquicefálico 1   1 3,33 
Pneumotórax 1 1 2 6,67 

Paralisia Laríngea 2   2 6,67 
Rinite 1 2 3 10,00 

Bronquite 2   2 6,67 
Pneumonia 5   5 16,67 

Otohematoma 3   3 10,00 
Total 26 4 30 100 

 

O acompanhamento de casos dessa especialidade permitiu consolidar 

conhecimentos, principalmente na interpretação de imagens radiográficas para distinção 

de padrões pulmonares e maneio terapêutico de entidades clínicas dessa especialidade.  

 

1.3.6. Oncologia 

A oncologia é a especialidade que se dedica ao diagnóstico e tratamento de 

tumores. Foram acompanhados 14 casos dessa especialidade em cães, o equivalente a 

4,75% do total de casos acompanhados, demonstrados na tabela 12. 
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Tabela 12: Distribuição da casuística referente à especialidade de Oncologia 

Oncologia Cães Gatos Fa Fr (%) 
Linfoma 2   2 14,29 

Mastocitoma 1   1 7,14 
Feocromocitoma 1   1 7,14 

Metástase pulmonar 2   2 14,29 
Carcinoma espinocelular 2   2 14,29 

Neoplasia 

Mamária 1   1 7,14 
Esplénica 3   3 21,43 
Prostática / 
Testicular 2   2 14,29 

Total  14 0 14 100 

 

O acompanhamento de casos dessa especialidade permitiu aperfeiçoar o olhar 

clínico para observação e interpretação de citologias, possibilidades de tratamento 

curativo ou paliativo, acompanhamento da evolução da doença oncológica e maneio 

clínico do paciente para além do cuidado no contacto com os tutores.  

 

1.3.6. Oftalmologia 

A oftalmologia dedica-se ao diagnóstico e tratamento das doenças dos olhos. As 

consultas e procedimentos desta especialidade eram realizados por uma profissional 

externa que vinha ao hospital em dias agendados para o atendimento de casos. Os 

pacientes primeiramente eram atendidos em clínica geral e então encaminhados para 

consulta com especialista. Foram acompanhados 13 casos, o que corresponde a 4,41% do 

total de casos acompanhados em clínica médica, dos quais 1 caso com resolução cirúrgica, 

conforme é possível verificar na tabela 13.  
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Tabela 13: Distribuição da casuística referente à especialidade de Oftalmologia  

Oftalmologia Cães Gatos Fa Fr (%) 
Conjuntivite 5  5 38,46 
Glaucoma 1  1 7,69 
Catarata 2  2 15,38 
Úlcera da córnea 2  2 15,38 
Uveíte 1  1 7,69 
Ceratoconjuntivite Seca 1  1 7,69 
Proptose ocular traumática e avulsão  1 1 7,69 
Total 12 1 13 100 

 

O acompanhamento desses casos permitiu a familiarização com patologias 

oftálmicas e opções terapêuticas, desenvolvimento de habilidades e interpretação de 

testes oftalmológicos.  

 

1.3.7. Endocrinologia 

A endocrinologia é a especialidade que se dedica ao estudo e tratamento de 

disfunções das glândulas endócrinas. 

Durante o período de estágio foram acompanhados 10 casos dentro dessa 

especialidade, o correspondente a 3,39% do total da clínica médica, dos quais 6 são cães 

e 4 gatos. A tabela 14 apresenta de forma detalhada as entidades clínicas e o número de 

casos de cada entidade clínica acompanhados em ambas as espécies, assim como a sua 

frequência relativa total.  

 

Tabela 14: Distribuição da casuística referente à especialidade de Endocrinologia 

Endocrinologia Cães Gatos Fa Fr (%) 
Hipertiroidismo  4 4 40 
Hipotiroidismo 5  5 50 
Diabetes mellitus 1  1 10 
Total 6 4 10 100 

 

O acompanhamento desta especialidade permitiu exercitar o raciocínio clínico de 

forma mais acurada e estimulou o estudo autónomo, visto ser uma especialidade onde o 
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diagnóstico por vezes é desafiante. Foi possível acompanhar a realização de testes de 

supressão com dexametasona em doses baixas, curvas glicémicas, doseamento de 

Tiroxina (T4) e Hormona estimulante da tireoide (TSH).  Foi possível consolidar 

conhecimentos a respeito do maneio terapêutico e clínicos de pacientes com 

endocrinopatias.  

 

1.3.8. Neurologia 

Esta especialidade dedica-se ao estudo, diagnóstico e tratamento das doenças do 

sistema nervoso, contou com um total de 18 casos, o correspondente a 6,10% da clínica 

médica. Na tabela 15, encontram-se expostas as entidades clínicas acompanhadas nas 

duas espécies, assim como as respetivas frequências absolutas e também a frequência 

relativa total. Assim, pode-se verificar que as patologias neurológicas mais frequentes 

foram as doenças do disco intervertebral e epilepsias metabólicas.  

 

Tabela 15: Distribuição da casuística referente à especialidade de Neurologia 

Neurologia Cães Gatos Fa Fr (%) 
Doença do Disco intervertebral 3   3 16,67 

Epilepsia 
Metabólica 3   3 16,67 
2ª a massa 1   1 5,56 
Idiopática 2   2 11,11 

Disco-espondilite 1   1 5,56 
Síndrome da cauda equina 2   2 11,11 
Polirradiculoneurite   2   2 11,11 
Trauma cranioencefálio   2 2 11,11 
Hérnias discais 2   2 11,11 
Total 16 2 18 100 

 

Causas metabólicas de epilepsia se referem a manifestações ou alterações 

bioquímicas, como por exemplo deficiência de tiamina, hipocalcemia, hipoglicemia, 

encefalopatia hepática (shunt portossistémico, insuficiência hepática/hepatite). Os casos 

acompanhados incluíam shunt portossistémico em uma cadela de 7 meses de idade, 

hipoglicemia num cachorro e encefalopatia hepática causada por acumulação de cobre 
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nos hepatócitos. No último caso o diagnóstico foi realizado com exame histopatológico 

de biopsia hepática.  

Os dois pacientes diagnosticados com epilepsia de causa desconhecida foram 

assim nomeados pois os tutores não autorizaram a realização de exames complementares 

de diagnóstico para investigação da causa.  

O acompanhamento de casos de neurologia permitiu a observação do exame 

neurológico completo em consulta e a realização do mesmo de forma autónoma durante 

a hospitalização de alguns pacientes. Nessa especialidade o maior desafio era determinar 

o local da alteração e os diagnósticos diferenciais a partir da anamnese, histórico e exame 

clínico. Os casos clínicos de maneio cirúrgico, ou casos que necessitavam de tomografia 

computadorizada ou ressonância magnética, ou ainda casos mais complexos eram 

encaminhados para o Hospital Referência Veterinária para consulta com especialista. 

 

1.3.9. Ortopedia 

A ortopedia é a especialidade que se dedica ao estudo e tratamento de doenças do 

aparelho locomotor, incluindo lesões ósseas, articulares, de tendões, músculos e nervos 

periféricos. 

Durante o período de estágio foram acompanhados 8 casos nessa área, o que 

corresponde a 2,71% do total de casos vistos na área de clínica médica, 19,44% do total 

de casos visto na área de clínica cirúrgica.  

Na tabela 16 encontram-se especificadas as entidades clínicas acompanhadas com 

as respetivas frequências absolutas em cada espécie, assim como a frequência relativa 

total. 

 

Tabela 16: Distribuição da casuística referente à especialidade de Ortopedia 

Ortopedia Cães Gatos Fa Fr (%) 
Fraturas de Mandíbula   2 2 25 
Fraturas Pélvicas 2 2 4 50 
Rutura do ligamento cruzado cranial 1   1 12,5 
Espondilose 1   1 12,5 
Total 4 4 8 100 
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Os casos acompanhados nessa especialidade permitiram desenvolver 

competências e exercitar o exame ortopédico completo e consolidar conhecimentos, 

nomeadamente na interpretação de exames radiográficos e abordagens cirúrgicas 

adequadas para patologias específicas. O caso clínico relatado neste relatório de estágio 

foi acompanhado no âmbito desta especialidade, sendo um caso de fraturas pélvicas 

múltiplas, submetido a tratamento cirúrgico com osteossíntese do corpo do ílio com 

placas bloqueadas.  

 

1.3.10. Odontoestomatologia 

Especialidade médica que se ocupa do estudo e tratamento das patologias dos 

dentes e da boca. Dos casos atendidos nesta área, 8 foram designados a esta especialidade, 

representando 2,44% do total de casos acompanhados, descritos na tabela 17, dos quais 

8% tiveram resolução cirúrgica.   

 

Tabela 17: Distribuição da casuística referente à especialidade de Odontoestomatologia 

Odontoestomatologia Cães Gatos Fa Fr (%) 
Estomatite 1 1 2 25 
Gengivite 1 1 2 25 
Doença Periodontal 2 1 3 38 
Fenda palatina  1 1 13 
Total 4 4 8 100 

 

 

1.3.11. Cardiologia 

No Hospital Veterinário da Bicuda, as consultas realizadas no âmbito dessa 

especialidade eram realizadas por um médico de serviço externo que vinha ao hospital 

em dias agendados para atendimento e realização do ecocardiograma. Os pacientes eram 

primeiramente atendidos na clínica geral e conforme a necessidade e urgência agendava-

se a consulta cardiológica. Nos casos graves, os pacientes eram hospitalizados para 

estabilização e aguardavam a consulta com o especialista em ambiente hospitalar. 

Durante o período de estágio foram acompanhadas 5 consultas de cardiologia, o que 
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corresponde a uma frequência relativa de 1,69% da clínica médica. Foi feito 

acompanhamento de 4 ecocardiografias e 1 colocação de holter (Tabela 19). As entidades 

clínicas diagnosticadas nesta especialidade foram doença degenerativa valvular, choque 

cardiogénico e taquicardia ventricular, conforme tabela 18.  

Tabela 18: Distribuição da casuística referente à especialidade de Cardiologia  

Cardiologia Canídeos Felídeos Fa Fr (%) 
Choque Cardiogénico 1  1 20 
Doença Degenerativa Valvular 3  3 60 
Taquicardia ventricular 1  1 20 
Total 5 0 5 100 

 

O acompanhamento de casos dessa especialidade permitiu consolidar 

conhecimentos a respeito do tratamento de doença degenerativa valvular e maneio e 

estabilização de pacientes com urgências cardiológicas. Esses casos evidenciaram a 

importância da interpretação do exame eletrocardiográfico, pois uma rápida intervenção 

por vezes define o prognóstico do paciente.  

Tabela 19: Distribuição da casuística referente a exames complementares de diagnóstico em 
Cardiologia. 

ECD Canídeos Felídeos Fa FR 
Ecocardiograma 4   4 80 
Holter  1   1 20 
Total     5 100 

 

Durante a realização das ecocardiografias era possível discutir os casos com o 

médico cardiologista, que estava a disposição para esclarecimentos. Os relatórios eram 

feitos pelo médico posteriormente e entregues ao hospital. Os casos foram discutidos 

entre o cardiologista e a médica de serviço e o tratamento escolhido e instituído.   

 

1.3.12. Toxicologia 

A toxicologia visa o estudo e tratamento de sinais clínicos provocados por 

substâncias químicas. Durante o período de estágio foram atendidos 4 pacientes, sujeitos 

a intoxicações por derivados dicumarinicos, canábis e outros (tabela 20). O que 

corresponde a 1,36% do total de casos clínicos acompanhados.  
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Tabela 20: Distribuição da casuística referente à especialidade de Toxicologia 

Toxicologia Cães Gatos Fa Fr (%) 
Dicumarínicos 1  1 25 
Canabis 1  1 25 
Indeterminado 2  2 50 
Total 4 0 4 100 

 

Nos casos de intoxicação, foi muito importante o rápido atendimento ao paciente 

e a realização de uma boa anamnese. Os derivados dicumarínicos estão presentes nos 

rodenticidas e ainda hoje são comuns os relatos de ingestão desses produtos. O tempo 

decorrido desde a ingestão do tóxico e o cuidado médico é decisivo no prognóstico do 

paciente, pois nos casos em que a ingestão ocorreu a minutos ou horas deve ser feita a 

indução da émese, a fim de reduzir a quantidade de tóxico que será absorvida. Os 

derivados dicumarinicos causam inibição da enzima epoxido-redutase, responsável pela 

síntese da vitamina K no fígado, que, por sua vez, é essencial à ativação dos fatores de 

coagulação II, VII, IX e X, e por isso a ingestão desses tóxicos leva a coagulopatias. 

Animais que sofreram intoxicação por derivados dicumarinicos devem ser submetidos a 

administração de vitamina K e realização de testes de coagulação. Animais intoxicados 

por canábis passaram apenas por tratamento de suporte com fluidoterapia a fim de 

acelerar a excreção e desintoxicação do organismo.  

 

1.3.13. Alergologia 

A alergologia é a especialidade que se ocupa do estudo e tratamento das doenças 

alérgicas. Apresentaram-se no HVB 3 pacientes que sofreram de reações alérgicas, 

equivalendo a 1,02% da clínica médica.  

Por vezes não é identificado o agente causador do angioedema, pelo que muitas 

vezes o tratamento é sintomático com recurso a fármacos imunossupressores e anti-

histamínicos. Esses casos apesar de, geralmente, terem fácil resolução, devem ser tratados 

com a urgência devida, pois podem promover o comprometimento das vias aéreas.  
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1.3.14. Andrologia e ginecologia-obstetrícia  

Andrologia dedica-se ao estudo e tratamento das patologias reprodutivas do 

macho, enquanto a ginecologia-obstetrícia destina-se à prevenção, diagnóstico e 

tratamento das afeções do sistema reprodutor feminino. Durante o período de estágio 

foram acompanhados dois casos em clínica médica destinada ao sistema reprodutor, 

nomeadamente dois casos de hiperplasia prostática benigna, que corresponde a 0,69% do 

total de casos acompanhados. No âmbito da clínica cirúrgica, foram acompanhados 

procedimentos de ovariectomia laparoscópica, e resolução por laparoscopia de um caso 

de quisto prostático com drenagem e omentalização do mesmo.  

 

1.3.15. Exames complementares de diagnóstico 

Os exames complementares de diagnóstico têm papel importante, por vezes 

fundamental, no diagnóstico definitivo de entidades clínicas e cirúrgicas. Para além disso, 

são essenciais para avaliação do estado geral de saúde do paciente, como por exemplo 

nas avaliações pré-cirúrgicas e na avaliação da evolução do paciente submetido a terapia. 

Foram acompanhados 324 exames complementares, e os hemogramas foram os exames 

complementares mais realizados, com frequência relativa correspondente a 28,51%, 

seguido pelas análises bioquímicas com 28,09% e exames radiográficos com 15,32%, 

conforme tabela 21.  
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Tabela 21: Distribuição dos exames complementares por tipo e espécie animal com as 
respectivas frequências absolutas e relativas.  

Exames complementares de Diagnóstico Cães Gatos Fa Fr (%) 

Análises clínicas 

Hematócrito 6 5 11 3,40 
Hemograma 54 13 67 20,68 
Glucose 10   10 3,09 
Ionograma 53   53 16,36 
Densidade urinária 3 2 5 1,54 
Urianálise  6 2 8 2,47 
Esfregaço de sangue 2   2 0,62 
Bioquímicas 53 13 66 20,37 

Imagiologia 
Raio x 32 4 36 11,11 
Ecografia 15 9 24 7,41 
Ecocardiografia 5   5 1,54 

Eletrocardiograma 3   3 0,93 

Histopatologia 
Biópsia 2   2 0,62 
PAAF 3   3 0,93 

Testes oftalmológicos 
Tonometria 2   2 0,62 
Teste de Schirmer 6   6 1,85 
Teste de fluresceína 6   6 1,85 

Testes dermatológicos 
Raspagem cutânea 1   1 0,31 
Citologia de ouvido 2 2 4 1,23 

Testes rápidos 

Parvovirose 1   1 0,31 
Giardiase 3   3 0,93 
Leishmaniose 2   2 0,62 
FIV/FeLV   4 4 1,23 

Total 270 54 324 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
31 

 

2. MONOGRAFIA-   FRATURAS PÉLVICAS TRAUMÁTICAS  

2.1. Introdução 

Mesmo com a constante preocupação com medidas de segurança rodoviária, em 

busca da redução no número de casos de acidentes com humanos e animais nas estradas, 

ainda encontramos grande incidência dos casos de atropelamentos, sendo a mortalidade 

por atropelamento o efeito mais visível das estruturas rodoviárias na fauna (Garcia, 2019).  

Segundo o relatório sobre Monitorização da Mortalidade de Fauna nas Estradas 

da Infraestruturas de Portugal (Garcia, 2019), durante o ano de 2019 foram registados 

2579 atropelamentos de animais nas vias, sob gestão direta da empresa pública 

Infraestruturas de Portugal. Este valor é 9,5% menor que o valor registado em 2018 

(2851). Dentro dos 2579 atropelamentos registados no ano de 2019, 646 registos 

correspondem a animais domésticos, constituindo cerca de 25% dos registos totais de 

2019, representados principalmente por gatos (75%) e cães (23%). No ano de 2020 foram 

registados 540 acidentes com animais domésticos, dos quais 79% das vítimas foram gatos 

e 19% cães. (Garcia, 2020) 

As áreas de maior número de registos correspondem àquelas com maior densidade 

populacional, sendo por isso esperado que também aqui ocorra uma maior densidade de 

animais domésticos (Garcia, 2019).  

Apesar da melhoria dos números estatísticos, ainda é descrito na literatura 

veterinária uma alta incidência de lesões traumáticas produzidas por veículos motorizados 

(Piermattei & DeCamp, 2016).  

As lesões traumáticas em pequenos animais são uma causa relativamente comum 

de apresentação a departamentos de emergência médico veterinária (Balakrishnan, 2020).  

Segundo Hall et.al. (2018), a taxa de mortalidade por lesões traumáticas relatada 

em cães e gatos é baixo, pois 92% dos cães e 82,5% dos gatos sobreviveram até ao 

momento da alta médica após apresentação para avaliação de lesões traumáticas. 

As fraturas pélvicas são frequentemente associadas a politraumatismo, pois a alta 

energia necessária para fraturar a pelve pode levar a outras lesões ortopédicas e lesão 

tecidual (Hoffberg et. al., 2016).  
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Além das fraturas pélvicas, outras comorbilidades mais graves estão associadas 

ao politraumatismo e essas devem ser tratadas imediatamente, como o traumatismo 

cranioencefálico, o comprometimento respiratório causado por contusões pulmonares e o 

pneumotórax (Balakrishnan,2020); o comprometimento cardiocirculatório causado por 

hemorragias que levam ao choque hipovolemico (Laforcade & Silverstein, 2019) e lesões 

abdominais, como hemoabdómen, rutura de bexiga e rutura uretral. As ruturas uretrais 

são mais frequentemente associadas a fraturas do púbis (Sylvestre, 2019). Lacerações 

retais são menos comuns que as demais comorbilidades, apesar de apresentarem maior 

morbilidade (Lee et al, 2021).  

Qualquer uma dessas comorbilidades pode afetar o tratamento e prognóstico para 

o paciente, por isso o tratamento dessas tem precedência sobre a dos ossos pélvicos 

fraturados (Sylvestre, 2019). 

 

2.2.  Abordagem clínica inicial e estabilização do paciente politraumatizado 

2.2.1 Anamnese e exame físico  

A avaliação da triagem deve incluir, inicialmente, uma avaliação visual rápida e 

breve para lesões traumáticas com risco de vida, incluindo hemorragia grave, 

pneumotórax hipertensivo e traumatismo cranioencefálico (Balakrishnan,2020). Desta 

forma, a avaliação inicial deve centrar-se na avaliação dos sistemas cardiovascular, 

respiratório, neurológico e urinário. Quando a estabilidade do paciente permite, um 

exame físico mais aprofundado direcionado para o sistema gastrointestinal, 

musculoesquelético e tegumentar pode ser realizado para determinar a extensão completa 

das lesões (Reineke, 2015). A oxigenoterapia deve ser instituída para qualquer paciente 

com comprometimento respiratório e o acesso intravenoso deve estabelecido de imediato 

(Reddick et. al., 2020).   

Segundo Linklater, & Chih (2021), as razões mais comuns para um animal em 

perigo de vida incluem:  

A. Airways (Vias aéreas): obstrução total ou parcial das vias respiratórias    
B. Breathing (Respiração): Pneumotórax, Presença de líquido nos alvéolos (por 

edema, sangue, ou fluido inflamatório) e broncoconstrição grave.  
C. Circulation (Circulação): choque hipovolémico, paragem cardiopulmonar, 

bradiarritmias extremas ou taquiarritmias e tamponamento cardíaco.  
 
A avaliação sistemática do paciente traumatizado deve concentrar-se no seguinte: 
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1. Sistema respiratório: a respiração do paciente deve ser avaliada visualmente 

para detetar padrões de respiração anormais (como um padrão de respiração restritivo, 

que pode ser visto em patologias da cavidade torácica, como no pneumotórax, hemotórax, 

ou movimentos paradoxais da parede torácica). Os doentes que apresentam sinais de 

cianose ou de problemas respiratórios devem ser estabilizados rapidamente 

(Balakrishnan,2020). 

Caso as vias aéreas estejam obstruídas, com excesso de secreções orais ou 

pulmonares, ou se o esforço respiratório é intenso, é indicada a entubacao endotraqueal 

imediata com fornecimento de oxigénio a 100% (Fragío, 2013; Lichtenberger, 2013). 

Ruídos anormais das vias respiratórias superiores, como o estridor ou o estertor, 

podem ser indicativos de traumatismos nas regiões da laringe ou nasofaringe, 

respetivamente. A auscultação torácica pode revelar crepitações pulmonares, sons 

pulmonares abafados em doentes com contusões pulmonares, ou ocasionalmente 

borborigmos em casos de hérnia diafragmática traumática. (Balakrishnan,2020). 

Caso a auscultação durante a ventilação detecte sons pulmonares ausentes ou 

abafados indicativos de efusão pleural, a toracocentese imediata é necessária (Linklater, 

& Chih 2021). 

O exame físico inicial realizado no momento da triagem pode não revelar sinais 

evidentes de contusão pulmonar, mas o quadro pode agravar-se rapidamente ao longo das 

primeiras 24 a 48 horas após o trauma ou após os esforços de reanimação, por isso é 

necessária a monitoração radiográfica do paciente (Balakrishnan,2020). 

 

2. Sistema cardiovascular: Animais vítimas de acidentes traumáticos frequentemente 

apresentam choque hipovolémico, devido a hemorragias graves que causam redução do 

volume circulante, gerando um quadro onde o volume de sangue em circulação é 

insuficiente para uma eficaz perfusão dos tecidos (Laforcade & Silverstein, 2019), nesses 

casos a restauração do volume vascular com administração rápida de bólus de fluido 

intravenoso e abordando a causa subjacente, constitui a base do tratamento (Llewellyn et. 

al., 2020).  

Caso haja suspeita de que o paciente está em iminência de paragem 

cardiopulmonar a reanimação cardiopulmonar deve ser iniciada imediatamente (Bircher 

et.al., 2019). As compressões torácicas devem ser realizadas com o paciente em decúbito 
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lateral, ou ainda em decúbito dorsal no caso de animais de tórax largo como os 

braquicéfalos, com uma profundidade de compressão de um terço a uma metade da 

largura do peito e a uma taxa de compressão de 100 a 120 por minuto com 50% do ciclo 

dedicado à compressão (Kneba & Humm, 2020). 

O exame ecográfico focado no trauma (FAST) é um exame rápido e essencial para 

identificação do foco da hemorragia. Pode ser feito com o paciente em decúbito lateral 

(preferencialmente direito) ou em decúbito esternal caso o paciente apresente dispneia, e 

permite detetar, rapidamente, líquido livre abdominal, pleural e pericárdico, e também a 

presença de pneumotórax (Humm, 2012).  

 

3. Sistema neurológico: A avaliação inicial deve centrar-se no nível de consciência 

do paciente, postura, capacidade de ambulação, diâmetro pupilar e capacidade de resposta 

pupilar à luz. A presença de função motora voluntária e sensação de dor profunda nos 

membros também deve ser avaliada, após a estabilização dos sistemas respiratório e 

cardiovascular (Balakrishnan,2020).  

Quando o estado do paciente permitir, deverá ser realizado um exame neurológico 

completo. Exames com sistema de pontuação, como por exemplo a Escala de Glasgow 

Modificada, permitem uma avaliação inicial precisa da gravidade da lesão e 

monitorização da evolução do paciente (Platt et al, 2001) .  

Além de traumatismo cranioencefálio, o trauma espinhal também pode estar 

presente, incluindo a presença de hérniação traumática do disco intervertebral, fraturas 

ou luxações (Balakrishnan,2020).  

 

4. Sistema urogenital: frequentemente ocorrem traumas do sistema urogenital 

(como avulsão ou ruptura uretral e ruptura de bexiga) em pacientes politraumatizados, 

causando uroabdómen traumático. Esta é uma patologia que exige reconhecimento 

rápido, estabilização médica e em alguns casos a intervenção cirúrgica é necessária 

(Stafford & Bartges, 2013). 

A avaliação ecográfica inicial do abdómen é indicada para avaliar a presença de 

fluido abdominal livre e a abdominocentese utilizada para distinguir o tipo de fluido 

(sangue, urina, líquido inflamatório). Além disso as análises sanguíneas podem revelar 
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indícios de azotemia e hipercalemia, embora estas alterações possam não ser 

imediatamente evidentes no quadro de uroabdómen (Balakrishnan,2020).  

 

 5. Os sistemas musculoesquelético e tegumentar: após a estabilização, o paciente 

deve ser avaliado minuciosamente para a presença de trauma ortopédico, tais como 

fraturas ou luxações, bem como traumas tegumentares, tais como perfurações ou 

lacerações (Balakrishnan,2020). 

O exame físico pode identificar sinais característicos para o diagnóstico de fratura. 

Os sintomas dependem do grau de trauma, da localização da fratura, do deslocamento de 

fragmentos ósseos e da gravidade das lesões em tecidos moles (Piermattei & DeCamp, 

2016). 

 

2.2.2 Fluidoterapia de choque 

A reanimação do paciente traumatizado deve focar-se nos objetivos globais de 

controlar a hemorragia e melhorar a perfusão tecidual, mas também minimizar a 

inflamação contínua e, portanto, a morbilidade através do conceito de "reanimação do 

controlo de danos". Esta abordagem centra-se fortemente na utilização equilibrada de 

produtos sanguíneos, no controlo da hemorragia e na minimização do uso agressivo de 

cristaloides (Harris et al, 2018).   

A gestão típica de um paciente que apresenta choque hemorrágico agudo após um 

trauma grave inclui a administração de concentrado de hemácias e plasma congelado a 

uma dose de 10 mililitros por quilograma (mL/kg) a 20 mL/kg. Embora as transfusões 

sejam geralmente administradas durante um período de 2 a 4 horas, os pacientes que 

descompensam rapidamente podem exigir taxas de infusão mais rápidas (ou seja,1,5  

mL/kg/ minuto por mais 15-20 minutos) (Balakrishnan, 2020). 

Em pacientes que necessitem de expansão do volume intravascular sem 

necessidade de sangue total, é indicado o uso de cristaloides, coloides ou ambos (Davis 

et. al., 2013). Os cristaloides isotónicos são fluidos que têm uma composição semelhante 

à do fluido extracelular. Aproximadamente 75% do volume administrado IV é 

redistribuído rapidamente no interstício dentro de aproximadamente 20 minutos após a 

administração (Balakrishnan, 2020).  
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Quando utilizado para a reanimação de choque, a dose clássica é de 

aproximadamente 60 mL/ kg a 90 mL/kg em cães e aproximadamente 45 mL/kg a 60 

mL/kg em gatos, o que reflete os volumes sanguíneos aproximados em cada espécie 

(Kasotakis et.al., 2013).  

No entanto, doses completas de choque raramente são necessárias, e a 

administração excessiva de fluidos está associada ao aumento da disfunção e mortalidade 

dos órgãos, especialmente em doentes traumatizados (Jones et al, 2018). Em animais 

pequenos que tenham sofrido trauma, recomenda-se iniciar o tratamento do choque com 

infusão de bolus de 10 mL/kg a 20 mL/kg, administrado ao longo de 15 a 30 minutos, 

que deve ser diminuído ou descontinuado caso se observem efeitos adversos ou em caso 

de melhora dos parâmetros de perfusão antes do final da quantidade pré-determinada 

(Balakrishnan, 2020). 

A solução salina hipertónica apresenta vários efeitos benéficos, entre eles: acção 

imunomoduladora pela capacidade de diminuição da ativação e adesão de neutrófilos, 

estimulação da proliferação de linfócitos e inibição da produção de citoquinas pró-

inflamatórias por macrófagos. Essas propriedades fazem dela uma excelente escolha para 

reanimação rápida e de pequeno volume, principalmente em pacientes com traumatismo 

cranioencefálico, pela sua ação na redução do edema e da pressão intracraniana 

(Balakrishnan, 2020) 

Geralmente, é utilizada a taxa de 3 mL/kg a 5 mL/kg de solução salina hipertónica 

a 7% ou 7,5% para a reanimação de choques durante o trauma, mas o seu efeito de 

expansão do volume é de curta duração e por esta razão, pode ser combinado com um 

coloide sintético (Balakrishnan, 2020).  

As comorbilidades de cada paciente devem ser consideradas durante o processo 

de instituição da fluidoterapia. Em casos de doença cardíaca pré-existente ou contusão 

pulmonar, o edema pulmonar e a dificuldade respiratória podem ser agravados. Em 

pacientes com suspeita de coagulopatia traumática aguda, o uso de cristaloides deve ser 

criterioso de forma a evitar a diluição dos fatores de coagulação e a redução da 

viscosidade sanguínea (Balakrishnan, 2020). 

O uso de coloides sintéticos está indicado em casos que necessitem de rápida 

expansão de volume circulatório de forma a obter benefícios cardiovasculares com um 

menor volume de fluidos infundidos, nomeadamente em pacientes de grande porte, na 
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necessidade de intervenção cirúrgica de emergência, ou em caso de hemorragia ativa. O 

seu uso está, portanto, indicado em pacientes com grandes perdas de volume onde não há 

restauração da volemia com o uso de cristaloides, na ocorrência de edema antes da 

restauração da volemia, na presença de baixa pressão oncótica, hipoproteinemia e/ou 

hipoalbuminemia (Proteínas totais (TP) < 35 g/ou Albumina (ALB)< 15 g/L ( (Davis et. 

al., 2013).  

Em doentes traumatizados deverá ser levado em conta o efeito dos coloides 

sintéticos na coagulação, pois os substitutos do plasma podem interferir com a hemostase 

através da hemodiluição ou da diminuição da atividade do fator de von Willebrand e as 

demais atividades associadas ao fator VIII, bem como causar algum grau de disfunção 

plaquetária (Gauthier et.al., 2015). Outras preocupações adicionais com o uso de coloides 

incluem o risco potencial para IRA - estudado em pacientes humanos sépticos (Bayer 

et.al., 2012), e em algumas populações de pequenos animais, incluindo cães e gatos 

gravemente doentes (Sigrist et.al., 2017). 

Segundo Davis et.al. (2013), a administração simultânea de cristaloides e coloides 

pode ser instaurada perante a necessidade de aumentar o volume intravascular (via 

coloides) e reabastecer os déficits intersticiais (via cristaloides). Nesses casos a taxa de 

administração de coloides indicada é de 5–10 mL/kg no cão e 1–5 mL/kg no gato, e a 

taxa de cristaloides 40-45 mL/kg no cão e 25-27 mL/kg no gato, o que equivale a 

aproximadamente metade da dose de choque. Os parâmetros clínicos devem ser avaliados 

de forma constante para reajuste da taxa.  

 

2.2.3 Terapia antimicrobiana profilática  

Traumas de alto impacto estão correlacionados a danos extensos aos tecidos moles 

adjacentes e fraturas abertas. O risco de infeção é proporcional ao grau de lesão tecidual 

e à exposição do local de fratura a contaminantes ambientais. (Gaudias, 2021).  

A terapia antimicrobiana profilática para fraturas abertas inclui a utilização de 

fármacos de várias classes, como as penicilinas, cefalosporinas, aminoglicosídeos e 

fluoroquinolonas (Garner et.al., 2020) 

As fraturas fechadas de resolução cirúrgica classificadas como cirurgias limpas 

tem contraindicação para uso de terapia antimicrobiana. Entretanto, nos casos de cirurgias 

ortopédicas, com utilização de implantes e/ou com tempo de cirurgia maior que 60 
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minutos, está indicado o uso de terapia antimicrobiana profilática, devendo ser 

administrada por via endovenosa, 30 minutos antes do início da cirurgia (Fossum, 2018).  

A cefazolina, cefalosporina de primeira geração, é o antimicrobiano recomendado 

em cirurgia ortopédica devido ao seu rápido equilíbrio entre o plasma e o fluido da ferida 

cirúrgica, espectro antimicrobiano favorável, concentrações teciduais sustentadas, baixa 

toxicidade e baixo custo (Välkki et.al., 2020).  

 

 2.3 Maneio da dor 

 2.3.1 Maneio da dor aguda 

O paciente politraumatizado geralmente está em estado de excitação elevado, 

associado a dor intensa, necessitando de analgesia adequada e, por vezes, sedação (Gómez 

de Segura, 2011). A sedação e analgesia permitem uma melhor avaliação evitando a 

necessidade de uma contenção física e o consequente agravamento das lesões pré-

existentes (Clutton, 2011).  

A resposta fisiológica ao processo álgico do trauma induz a ativação do sistema 

nervoso simpático, aumentando a secreção de catecolaminas, o que resulta em alterações 

endócrinas, metabólicas, imunológicas e hematológicas (Cevasco et.al, 2012). 

Em termos endócrinos, observa-se o aumento do cortisol e da aldosterona, 

diminuição da insulina e aumento do glucagon, bem como a diminuição da tiroxina, o 

que induz o aumento do catabolismo, mobilização de reservas de energéticas, retenção de 

sódio e água de forma a manter o volume de fluidos e a hemostase cardiovascular. 

(Cevasco et.al, 2012). O catabolismo e a hiperglicemia estão correlacionados à 

degradação muscular, perda de peso, cicatrização ineficiente de feridas e 

consequentemente infeção. (Cevasco et.al, 2012). 

Nas alterações imunológicas produzidas pelo aumento de catecolaminas 

circulatórias verifica-se o aumento da produção de citoquinas, redução do recrutamento 

de células inflamatórias para a margem da ferida, função antibacteriana deficiente e atraso 

na cicatrização (Christian et.al., 2019).  

O maneio analgésico e sedativo é, portanto, fundamental, utilizando-se para 

tratamento da dor aguda fármacos opióides, anestésicos locais, antagonistas do recetor N-

Metil-D-Aspartato (NMDA), anti-inflamatórios não esteroides e agonistas alfa-2-

adrenérgicos (Gruen et.al., 2022). Os fármacos da classe dos opióides agonistas puros, 
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como é o caso da metadona, a morfina e o fentanil, são os analgésicos de primeira escolha 

no caso de politraumatismo com dor grave (Clutton, 2011). Os opióides fornecem 

analgesia eficaz, no entanto, a presença abundante de recetores em todo o corpo potencia 

de forma significativa os efeitos colaterais: sedação, depressão respiratória, bradicardia e 

émese (Benyamin et. al., 2019).  

A morfina é o fármaco opióide de referência, com que todos os demais são 

comparados (Allerton, 2020) É classificada como agonista total dos recetores-μ-opióides 

com efeitos analgésicos dose-dependentes e ainda é muito utilizada devido sua segurança, 

eficácia e custo-benefício. A morfina tem meia-vida de aproximadamente 1 hora, e por 

isso é recomendado que seja administrado por via endovenosa em infusão contínua para 

manutenção do efeito analgésico (Ferruccio & Rusch, 2022).  

O seu uso está contraindicado em pacientes com traumatismo cranioencefálico ou 

aumento de pressão intracraniana, devido ao risco de émese, e também em pacientes 

oncológicos com mastocitoma, pelo risco de libertação de histamina durante a 

administração endovenosa da morfina (Ferruccio & Rusch, 2022). 

A metadona é um analgésico sintético derivado da morfina, muito utilizada para 

o tratamento da dor aguda em animais de companhia, com potência cerca de 1,75 a 2 

vezes maior do que a morfina em cães (Shah et.al., 2018). O seu efeito anti nociceptivo é 

atribuído principalmente ao seu efeito de agonismo nos recetores μ-opióides, 

antagonismo não competitivo dos recetores N-metil-D-aspartato (NMDA) e inibição da 

recaptação de serotonina e norepinefrina, bem como a inibição do receptor nicotínico 

α3β4 (Amon et.al., 2021). Tem duração de ação de 3 a 4 horas, por isso pode ser 

administrada conforme a necessidade do paciente ou ainda em infusão contínua após a 

administração de um bolus inicial (Ferruccio & Rusch, 2022). 

O fentanil é um fármaco opioide, cerca de 50 vezes mais potente que a morfina, 

que promove forte analgesia visceral e somática por um curto período (10 a 20 minutos). 

Pode ser utilizado em associação a outros fármacos para fornecer neuroleptoanalgesia no 

cão, em anestesias balanceadas ou na analgesia pós-operatória. Pode ser administrado em 

bolus, em infusão contínua ou através dos adesivos transdérmicos de libertação constante. 

Os adesivos promovem analgesia até 72 horas e são indicados para analgesia pós-

operatória (Allerton, 2020).  
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A utilização de fármacos analgésicos em infusão contínua possibilita um maior 

controlo da analgesia, pois permite que a concentração plasmática do medicamento se 

mantenha constante, evitando os picos de concentração plasmática causados pela 

administração em bolus, e que são também associados aos efeitos adversos, assim como 

níveis de concentração plasmática abaixo da faixa terapêutica (Dyson, 2008).  

Além dos opioides, outros fármacos estão indicados para tratamento da dor aguda, 

como a lidocaína e a quetamina. A lidocaína é um anestésico local do tipo amino-amida 

capaz de produzir uma rápida dessensibilização com bom relaxamento muscular, 

fornecendo anestesia e analgesia (Cruz et.al., 2017), e também pode ser empregue como 

analgésico sistémico quando administrado por via endovenosa em infusão contínua 

(Allerton, 2020).  

A quetamina é um potente antagonista não competitivo dos recetores NMDA, 

envolvidos na transmissão e modulação de estímulos nociceptivos no ramo dorsal da 

medula espinhal e em algumas áreas do cérebro, sendo, portanto, capaz de fornecer 

profunda analgesia visceral e somática (Subramanian etl.al., 2017). Apesar da sua 

utilização como anestésico dissociativo em doses padronizadas, quando utilizada em 

doses sub-anestésicas para infusão contínua a quetamina dessensibiliza os recetores 

NMDA sem causar anestesia dissociativa ou outros efeitos adversos (Sten et. al. 2011).  

Embora descritos na literatura, o uso da lidocaína ou da quetamina em infusão 

contínua de forma isolada parece não ser o mais indicado, pois alguns estudos apontaram 

a necessidade de resgate analgésico nos pacientes. Contrariamente, o uso isolado de 

fentanil em infusão contínua fornece uma potente analgesia (Gutierrez-Blanco, 2015).  

Com o objetivo de promover melhor controlo da dor e de reduzir os efeitos 

adversos causados pelos fármacos, é recomendada a associação de baixas doses de 

opióides (morfina ou fentanil) com lidocaína e quetamina. Para além do controlo 

analgésico, essas associações permitem a redução do consumo de anestésicos gerais e 

conferem maior estabilidade dos parâmetros hemodinâmicos (Ferruccio & Rusch, 2022). 

Os AINEs devido às suas ações analgésica, anti-inflamatória, antipirética são 

indicados para dor somática como dores musculares, tendinites, lesões cutâneas e lesões 

mucosas ligeiras. Eles inibem diretamente as enzimas cicloxigenase-1 (COX-1) e 

cicloxigenase-2 (COX-2). A COX-1 é uma enzima constitutiva, expressa em condições 

fisiológicas, e está presente principalmente nos vasos sanguíneos, estômago e rins. Já a 
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COX-2 é uma enzima induzida mediante a presença de citoquinas, endotoxinas, 

produzida por macrófagos e monócitos (Carvalho et.al., 2004) 

A inibição não-seletiva das cicloxigenases resulta em diversos efeitos colaterais, 

principalmente devido à inibição da COX-1, responsável pela síntese de prostaglandinas, 

prostaciclinas e tromboxanos envolvidos em processos fisiológicos como a proteção 

gástrica, fluxo sanguíneo renal, reprodução, coagulação, metabolismo ósseo e respostas 

imunes, enquanto a COX-2 produz principalmente prostaglandinas e prostaciclinas 

mediadoras da inflamação, que também exercem funções fisiológicas. Portanto a inibição 

da COX-1 está associada a lesões da mucosa gástrica, IRA e alterações de coagulação 

(Mathews et.al., 2014).  

Com o intuito de reduzir os efeitos adversos causados pelos AINES não seletivos, 

foram criados os fármacos coxibes, AINES seletivos para COX-2 que visam reduzir a 

síntese de prostaglandinas. Entretanto a especificidade para as cicloxigenases é espécie 

específica e seu uso é contraindicado em animais que sofram de úlcera gástrica e 

portadores de doença hepática (Emmerich, 2010).  

A utilização dos AINEs pode ser indicada no período de recuperação cirúrgica, 

desde que não existam contraindicações para o paciente (Grisneaux, et al. 2019). 

Apresentam vantagens no âmbito de uma analgesia multimodal, sendo necessário avaliar 

se existem alterações a nível gastrointestinal, renal, ou alterações hemodinâmicas que 

possam limitar a sua utilização. (Flaherty, 2013).  

Os agonistas dos recetores alfa2-adenérgicos são fármacos utilizados para indução 

de sedação e hipnose, relaxamento muscular e analgesia de curta duração. São 

classificados como analgésicos adjuvantes e utilizados para sedação leve, em protocolos 

de neuroleptoanalgesia e anestesia balanceada, sendo o seu uso está reservado a pacientes 

saudáveis - podem causar alterações como bradicardia, hipotensão, hiperglicemia, 

hipotermia. Podem também ser administrados em infusão contínua, na composição de 

bloqueios anestésicos locais e loco-regionais e por via transmucosa oral (Mathews et.al., 

2014). 
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2.3.2 Maneio da dor cirúrgica  

A dor associada à cirurgia e às feridas cirúrgicas é consequência da estimulação 

dos nociceptores e das alterações subsequentes nas terminações nervosas do nociceptor 

(fibras nervosas C e A-δ) que são processadas por numerosas redes neuronais e estruturas 

cerebrais (Jirkof, 2017). A nocicepção ocorre através de um sistema complexo 

envolvendo transdução, condução de impulsos (transmissão) e processamento do sistema 

nervoso central (modulação e perceção) (Figura 13) (Lamky, 2020) 

Uma forma eficaz de reduzir a resposta orgânica à dor cirúrgica é fornecer 

analgesia preventiva e/ou multimodal (Page et.al., 2019). Como as vias da dor são 

complexas, um plano de analgesia multimodal é mais provável oferecer uma gestão eficaz 

da dor (Huss et.al., 2019). No entanto a única classe de fármacos que interrompe 

completamente a transmissão de nocicepção ao sistema nervoso central é a dos 

anestésicos locais. (Hanci et.al., 2012) que podem ser utilizados para fornecer analgesia 

a uma área específica durante a anestesia intraoperatória e durante o período pós-

operatório (Wick te al., 2017).  

 

Figura 13: Efeitos farmacológicos de drogas nas vias da dor 

 
Fonte: Adaptado de Lamky, 2020 
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A anestesia local oferece efeitos anti-inflamatórios ao promover a redução da 

libertação de eicosanóides, prostaglandinas (PGE), tromboxanos, leucotrienos, histamina, 

citocinas inflamatórias e radicais livres (Cassuto et.al., 2006).  

Os anestésicos locais são classificados como amidas ou ésteres e têm durações de 

ação variáveis dependendo de sua lipossolubilidade e afinidade do recetor (Steagall et 

al.,2017; Wick te al., 2017). Difundem-se através da membrana plasmática e bloqueiam 

reversivelmente canais de sódio presentes no neurónio, assim impedem o influxo de iões 

de sódio e interrompem o potencial de ação, diminuindo assim a excitabilidade dos nervos 

que conduzem as respostas à dor. (Brenneis et al., 2014; Shah et.al., 2018).  

A deposição epidural de drogas anestésicas e analgésicas (figura 14) é comumente 
realizada na medicina de pequenos animais e é um meio eficaz de fornecer anestesia e/ou 
analgesia (Sarotti et al., 2015). A anestesia epidural diminui sensibilização, a necessidade 
intraoperatória de gases anestésicos e opióides, bem como o uso de analgesia de resgate 
pós-operatória e concentrações plasmáticas de biomarcadores de resposta ao stress 
durante a cirurgia (Romano et al., 2016; Steagall et al., 2017) 

 

Figura 14:Injeção epidural lombossacral 

 

(A) Pontos de referência para injeção epidural lombossacral. (B) Antissepsia. (C) Colocação de 
campo adesivo estéril transparente. (D) Palpação do espaço lombossacral. (E) Técnica de gota 
suspensa para localizar o espaço epidural. (F) Segurar de forma adequada a agulha durante a 



 
 

 
44 

 

injeção. 1, Asas do ílio; 2, processo espinhal dorsal de L7; 3, Processo espinhal dorsal de S1. 
Fonte:  Adaptado de Garcia-Pereira (2018).  

Quando administrado no espaço epidural o anestésico local difunde-se através da 

dura-máter para agir sobre as raízes nervosas e a medula espinhal, e para a área para 

vertebral através dos forames intervertebrais, produzindo múltiplos bloqueios nervosos 

(Hogan, 2017). A extensão do bloqueio dependerá da distribuição no sentido cranial do 

anestésico local de acordo com o volume administrado, concentração do fármaco, 

velocidade da injeção, quantidade da gordura epidural, tamanho do espaço epidural, 

postura do animal e gravidade (Otero et.al., 2010).  

Os anestésicos locais utilizados para bloqueio anestésico em animais de 

companhia são a lidocaína, a bupivacaína, e a ropivacaína (Steagall et.al., 2017). A 

bupivacaína, assim como a lidocaína é um anestésico local do tipo amida, com maior 

duração de efeito em comparação com a lidocaína e pode induzir arritmias ventriculares 

e cardiotoxicidade em doses menores que a lidocaína (Cruz et.al., 2017). A ropivacaína é 

altamente lipossolúvel com a vantagem de ser menos arritmogénico e tóxico para o 

sistema nervoso central e sistema cardiovascular do que a bupivacaína (Albuquerque 

et.al., 2015).  

Lawal & Adetunji (2009) estudaram os tempos de início de ação e duração da 

utilização da lidocaína, da bupivacaína e da associação dos dois fármacos para anestesia 

epidural no espaço lombossacral em gatos. A lidocaína teve início de ação mais rápida (4 

minutos), e a bupivacaína teve maior tempo de duração (79 minutos). A combinação dos 

dois fármacos teve início de ação em 5 minutos e tempo de duração de 26minutos, não 

evidenciando nenhuma vantagem para seu uso.  

A recente formulação de ação prolongada de bupivacaína encapsulada em 

lipossomas, quando injetada na ferida, no final da cirurgia, pode fornecer analgesia local 

que dura até 3 dias. O seu uso está indicado para analgesia em cirurgia ortopédica em 

cães (Gruen et.al., 2022).  

A duração e a intensidade da dessensibilização produzida pela técnica epidural 

serão influenciadas pela adição de fármacos adjuvantes, como a epinefrina, a quetamina, 

os fármacos opioides e os agonistas dos recetores alfa-2 adrenérgicos (Steagall et.al., 

2017).  



 
 

 
45 

 

A utilização da epinefrina em associação com o anestésico local visa aumentar a 

duração da ação do mesmo e reduzir a incidência de efeitos adversos, ao reduzir a 

absorção sistêmica do anestésico local no local da injeção. 

A administração epidural de opióides alivia a dor somática e visceral ao bloquear 

seletivamente os impulsos nociceptivos sem interferir na função sensorial e motora ou 

deprimir o sistema nervoso simpático (Cousins & Mather, 2017). Estudos evidenciaram 

que a combinação de opióides e anestésicos locais reduz a necessidade do uso de 

analgésicos pós-operatórios e as concentrações de cortisol plasmático, quando 

comparados com cães que receberam apenas opióides (Bosmans et.al., 2017). 

A morfina, altamente hidrofílica, tem uma latência de 30 a 40 minutos, mas 

duração de efeito mais longa e absorção sistémica diminuída quando comparada com o 

fentanil e a meperidina, que são lipofílicos e por isso tem latência e duração de efeito 

menores (Saritas set.al., 2014).  

Peckan & Koc (2010) compararam o uso da morfina por via epidural com o uso 

de adesivos transdérmicos de fentanil para analgesia em cadelas submetidas a 

ovariohisterectomias, e verificaram que a morfina proporcionou analgesia superior e 

menos efeitos adversos.  

Cerasoli et al. (2017) tiveram melhor sucesso com a combinação de morfina (0,1 

mg/kg) e bupivacaína (1 mg/kg, 0,5%, 0,2 mL/kg volume total) onde nenhum cão (n = 

13) precisou de analgesia de resgate durante 24 h. A combinação morfina-bupivacaína 

fornece analgesia semelhante aos bloqueios nervosos femorais e ciáticos e às infusões 

contínuas de analgésicos em cães submetidos a cirurgias ortopédicas (Arnholz et.al., 

2016).   

Foram relatadas outras combinações com anestésicos locais e diferentes opióides 

(por exemplo, metadona-lidocaína, morfina-ropivacaina, tramadol-lidocaína, 

oximorfona-bupivacaína) mas nenhum destes protocolos mostrou benefícios claros em 

relação a administração da morfina-bupivacaína. No entanto podem ser úteis quando os 

dois últimos fármacos não estiverem disponíveis (Steagall et.al., 2017). 

Os agonistas dos recetores alfa2-adrenérgicos quando administrados por via 

epidural ligam-se aos recetores noradrenérgicos da medula espinhal, inibindo a 

transmissão dos impulsos nociceptivos aferentes, por hiperpolarização da membrana pré 

e pós-sináptica e inibição da libertação de norepinefrina e substância P (Branson et.al., 
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2017). Possuem efeito dose-dependente de acordo com os estudos que evidenciaram que 

a administração epidural de 10 μg /kg de medetomidina em cães (Aithal et.al., 2017) 

promoveu analgesia pós-operatória até 90 min após a administração enquanto 10μg/kg 

do fármaco administrado pela via epidural não forneceu efeito analgésico (Branson et.al., 

2017) e 15 μg/kg causou bradicardia, bloqueio atrioventricular e hipertensão transitória 

(Vesal et.al., 2017). 

A quetamina, antagonista não competitivo dos recetores NMDA, envolvidos na 

transmissão e modulação de estímulos nociceptivos no ramo dorsal da medula espinhal, 

que desempenha um papel fundamental na dor crónica, reduzindo a hiperexcitabilidade 

da medula espinhal  (Subramaniam etl.al., 2017) quando administrada por via epidural 

causa bloqueio motor, sensorial e simpático (115), mínima alteração hemodinâmica em 

cães e reduz efetivamente a hiperalgesia pós-incisional (Duque et. al., 2004; Steagall 

et.al., 2017).).  

O potencial de compromisso cardiorrespiratório, neurotoxicidade e outros efeitos 

secundários devem ser considerados quando os fármacos são administrados no espaço 

epidural. Estes fármacos devem ser selecionados de acordo com a potência, início e 

duração da ação, procedimento cirúrgico, alterações cardiorrespiratórias e efeitos 

colaterais locais e sistémicos. Quando estas variáveis são consideradas a via epidural é 

útil como um método complementar de anestesia, analgesia preventiva e pós-operatória, 

e/ou como parte de uma técnica de anestesia balanceada (Steagall et.al., 2017). 

Para o controlo da dor pós-operatória após alta médica além da utilização dos 

AINEs que tem seu uso restrito a poucos dias, pode-se fazer uso de analgésicos adjuvantes 

como o paracetamol (não em gatos) ou metamizol, amantadina e/ou gabapentina 

(Mathews et.al., 2014).   

O paracetamol é um fármaco da classe dos AINEs que atua no nível da medula 

espinhal e não apenas na COX-2, bem como nos sistemas opióides, serotoninérgicos e 

canabinóides. Tem efeitos analgésicos e antipiréticos, mas ação anti-inflamatória mínima. 

É contraindicado em gatos, mas está indicado para protocolos analgésicos multimodais 

para cães e em algumas circunstâncias é recomendado como primeira linha de terapia 

analgésica, como por exemplo em pacientes com DRC e no Reino Unido está licenciado 

para uso cinco dias (Walsh, 2016).  
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O uso de gabapentina tornou-se generalizado e comum, embora sem dados de 

apoio, especialmente em condições de dor crônica (Gruen et.al., 2022) e segundo estudos 

de Crociolli et.al. (2015) não se mostrou eficaz para dor aguda em cães. Allerton (2020) 

indica o seu uso, entre outros fins, para tratamento de estados de dor crónica como dor 

neuropática e dor pós-operatória. 

A amantadina proporciona analgesia através da ação antagonista dos recetores 

NMDA e potencia os efeitos de outros analgésicos. Está indicada como analgésico 

adjuvante em animais que não respondem aos opióides, ou que necessitam de alívio da 

dor crónica em ambiente doméstico (Allerton, 2020).  

 

2.4 Revisão Anatómica: Ílio, Ísquio e Púbis.  

2.4.1 Anatomia da pélvis óssea  

A pélvis óssea é composta pela cintura pélvica, o sacro e as primeiras vertebras 

coccígeas (Figura 16). A cintura pélvica é constituída por dois ossos coxais, sendo cada 

osso coxal constituído por três ossos distintos que derivam de centros de ossificação 

distintos, são eles: o ísquio, o ílio, e o púbis.  

 

Figura 15: Vista Ventral da pelve canina, onde se observa melhor o púbis 

 
1, Asa do sacro; 2, promontório; 3, S1; 4, ílio; 5, S2; 6, sacro; 7, linhas transversas; 8, osso da anca; 9, S3; 
10, púbis; 11, forame obturado; 12, sínfise pélvica; 13, arco isquiático; 14, túber isquiático,  15, crista ilíaca; 
16, lábio interno; 17, espinha ilíaca ventro-cranial; 18, tuberosidade coxal; 19, asa do ílio; 20, espinha da 
asa; 21, forames sacrais ventrais; 22, linha arqueada; 23, corpo do ílio; 24, área lateral do músculo reto 
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femoral; 25, borda do acetábulo; 26, face semilunar; 27, área medial do músculo reto femoral; 28, acetábulo; 
29, fossa do acetábulo; 30, incisura do acetábulo.  

              Fonte: Adaptado de https://www.imaios.com 

 

O ílio é o maior e mais cranial dos três ossos, o ísquio o mais caudal e o púbis o 

mais ventral.  Dorsocranialmente os coxais unem-se ao sacro formando a articulação 

sacro-ilíaca e estabelecem uma união entre a coluna vertebral e o membro pélvico. 

(Frandson & Spurgeon, 1995; Wynsberghe et al., 1995) 

O ílio é o maior dos ossos da pelve canina e situa-se paralelamente ao plano médio 

do animal (Bragulla et al., 2004). É um osso plano, e a sua porção cranial forma a asa do 

ílio e a sua porção caudal forma o corpo do ílio. É fundamental para permitir a marcha e 

é responsável por distribuir as forças entre a coluna vertebral e os membros pélvicos 

(Roehsig et al., 2008). Impactos nessa região acarretam a perda parcial ou total dessa 

conexão, impedindo a sustentação de peso pelo lado afetado (Liebich Et Al., 2004; 

Johnson, 2014).   

O sacro está localizado entre os ossos ilíacos e cada asa sacral apresenta uma 

superfície articular (face articular) que se combina com a superfície ilíaca correspondente 

(Dyce et.al, 2013). O sacro é formado pela fusão das três vértebras e discos intervertebrais 

que o constituem (que pode ocorrer até o décimo oitavo mês de vida) e pelas primeiras 

vértebras coccígeas (YAP et al., 2014) 

A face dorsal é marcada pelos processos espinhosos independentes, que podem 

ser palpados através da pele; contudo, sua parte cranioventral e as primeiras vértebras 

caudais podem ser palpadas digitalmente pelo reto. A primeira vértebra sacral forma uma 

articulação rígida com a asa do ílio (Evans & Lahunta, 2012).  

As articulações sacroilíacas combinam uma articulação sinovial com uma região 

adjacente de extensa união fibrosa. Esta disposição combina a firmeza da fixação com 

uma certa capacidade de absorção de choque (Dyce et.al, 2013) 

Ílio, ísquio e púbis unem-se por uma sincondrose e dão origem ao acetábulo. No 

animal muito jovem é possível observar esta união. No adulto, após a ossificação das 

linhas de cartilagem, é impossível observar estes três ossos como entidades separadas. O 

acetábulo é uma cavidade profunda, originada pela união do ílio, ísquio e púbis, que 
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recebe a cabeça do fémur, proporcionando a fixação do membro à pelve óssea (Frandson 

& Spurgeon, 1995; Wynsberghe et al., 1995).  

O ísquio compõe a parte caudal da pelve e contribui para a formação do forame 

obturador e sínfise pélvica. É composto por: corpo, medialmente ao forame obturador, 

articula com seu par na sínfise pélvica; ramo, lateralmente ao forame obturador e compõe 

o acetábulo; tábua do ísquio, caudalmente ao forame obturador (Piermattei et al., 2009). 

O púbis tem forma de L (Figura 22), localiza-se ventromedialmente ao ílio e forma 

o chão da pelve óssea. É subdividido em ramo cranial, corpo (cranialmente ao forame 

obturador) e ramo caudal, estende-se lateralmente desde o ílio ao ísquio e medialmente à 

sínfise púbica (Piermattei et al., 2009). A extremidade lateral compõe o acetábulo e é 

conhecida como corpo. A sua margem cranial abriga a iminência iliopúbica e fornece 

ponto de ancoragem para músculos abdominais. (Dyce, 2013) 

O acetábulo é uma cavidade articular profunda, formada pela sínfise dos três ossos 

do coxal: ílio, ísquio e púbis. É delimitado por uma margem saliente que é interrompida 

caudoventralmente por uma incisura. Internamente apresenta uma face articular 

semilunar e o fundo da cavidade é áspero e não articular (Dyce et al, 2013).  

O acetábulo aloja a cabeça do fémur, que é coberta por cartilagem hialina 

circundando uma parte central sem cartilagem (Giordano & Giordano, 2011). Esta parte 

sem cartilagem une-se ao fundo do acetábulo pelo ligamento intracapsular da cabeça 

femoral o qual é revestido pela membrana sinovial (Dyce et al., 2002).  Os ligamentos 

redondo e transverso também atuam na estabilidade articular. Os volumosos grupos 

musculares ao redor da articulação são também responsáveis pela sua sustentação e 

estabilidade, para além da locomoção (Silva, 2016).   

 

 

2.4.2 Vascularização pélvica  

A irrigação da pelve e membro pélvico é proveniente da artéria aorta abdominal 

que segue dorsalmente pelo abdómen, emite as artérias ilíacas externas, artérias ilíacas 

internas e termina como a artéria sacral mediana que se estende até a cauda (Figura 17) 

(Dyce et al, 2013). 
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Figura 16: Vista ventral de pélvis canina: em evidencia o sistema arterial, parte final da aorta 
abdominal.  

 

1, aorta; 2, a. Ilíaca externa; 3, a. Ilíaca interna; 4, a. Sacral mediana; 5, a. Pudenda interna; 6, a. 
Glútea caudal; 7, a. Iliolombar; 8, a. Glútea cranial; 9, a. Femoral profunda; 10, tronco 
pudendoepigástrico; 11, artéria femoral.  

Fonte: Adaptado de Dyce et.al., 2013 

 

Ao longo desse trajeto a artéria aorta abdominal emite ramos viscerais e parietais. 

Os ramos viscerais compreendem a artéria celíaca, a mesentérica cranial e mesentérica 

caudal - os vasos ímpares. Bem como as artérias renais e testiculares ou ováricas - vasos 

pares (Dyce et al, 2013). 

Os primeiros ramos colaterais parietais da artéria aorta abdominal são as artérias 

frénica caudal e abdominal cranial, que tem origem frénico abdominal no cão. Seguem-

se as artérias lombares para os tecidos e estruturas do dorso, a artéria ilíaca circunflexa 

profunda para o flanco, a artéria ilíaca externa para o membro pélvico, e a artéria ilíaca 

interna que irriga as vísceras e as paredes pélvicas (Dyce et al, 2013). 
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Existem ainda vias colaterais ao longo da espinal medula formadas por 

anastomoses entre as sucessivas artérias lombares que diminuem os efeitos da constrição 

ou bloqueio da aorta, como por exemplo nos casos de trombose da aorta que é comum 

nos gatos (Dyce et al, 2013). 

A artéria ilíaca externa é a principal artéria do membro pélvico. Ela emite um 

ramo dentro do abdómen, a artéria femoral profunda, que é a origem do tronco pudendo 

epigástrico, importante para os músculos adutores da coxa. Este termina originando as 

artérias epigástrica caudal e pudenda externa, que irriga as estruturas na virilha, incluindo 

o prepúcio nos machos, e as glândulas mamarias caudais nas fêmeas (Dyce et al, 2013). 

As artérias ilíacas externas ao deixarem o abdómen seguem como artéria femoral. 

A primeira parte da artéria femoral assume uma posição muito superficial no trígono 

femoral entre os músculos sartório e pectíneo, onde é possível sentir o pulso. Neste ponto 

a artéria femoral aprofunda-se entre os músculos para atingir a face caudal da coxa (Dyce 

et al, 2013). 

As artérias ilíacas internas irrigam as vísceras e paredes pélvicas, incluindo 

músculos sobrejacentes da região glútea. Cada artéria ilíaca interna termina ao dividir-se 

em artéria glútea caudal e artéria pudenda interna (Dyce et al, 2013). 

A artéria glútea caudal deixa a pelve junto ao nervo isquiático. Esse tronco com 

seus ramos, as a. iliolombar e a. glútea cranial, irriga os músculos em torno da região 

lombossacral e os das regiões glútea e femoral proximocaudal (Dyce et al, 2013).  

 

2.4.3 Inervação pélvica  

O membro pélvico recebe a sua inervação motora, sensorial e autonômica do 

plexo lombossacral que é formado pelos ramos ventrais de L4, L5, L6, L7 e S1, com 

contribuição de L3 e S2 (Evans & de Lahunta, 2013).  

O plexo lombossacral também pode ser classificado como dois plexos: o plexo 

lombar e o plexo sacral. O plexo lombar fornece as raízes para o nervo cutâneo femoral 

lateral (L3 e L4), nervo genitofemoral (L3 e L4), nervo femoral/safeno (L4, L5 e L6) e 

nervo obturador (L4, L5 e L6) (Figura 18). O plexo sacral é formado pelo tronco 

lombossacral (L6 e L7) e S1, e fornece as raízes a partir das quais o nervo ciático (L6, L7 

e S1), os nervos glúteos cranial e glúteo caudal (L6, L7 e S1) e origem do nervo cutâneo 

femoral (S1 e S2). (Portela et. al., 2018) 
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Figura 17: Vista ventral da região lombar dissecada 

 

onde se observam os ramos ventrais dos nervos espinhais lombares convergindo para formar 
plexo lombar. (B) Representação esquemática das estruturas observadas em (A), onde: F, nervo 
femoral; GF, nervo genitofemoral; LT, Tronco lombossacral; O, nervo obturador; S, nervo safeno.  

Fonte: Adaptado de Otero & Portela (2017). 

 

O nervo femoral surge do plexo lombossacral e segue através dos músculos psoas 

até o músculo íliopsoas. O nervo femoral é acompanhado pela artéria e pela veia ilíaca 

externa, e quando se insere entre os músculos sartório e pectíneo emite o nervo safeno, 

um pequeno ramo do femoral que segue entre os músculos reto femoral e vasto lateral 

para inervar o quadríceps (Dyce et al, 2013).  

Lesões no nervo femoral não são frequentes, mas apresentam graves 

consequências já que a paralisia do músculo quadríceps impede a sustentação de peso do 

membro pélvico (Dyce et al, 2013). 

O nervo obturador possui a mesma origem do nervo femoral, mas segue 

medialmente pelo ílio até ao forame obturador, onde passam os músculos grácil, pectíneo, 

adutor e obturador externo. A relação do nervo com a estrutura óssea predispõe a 

lacerações quando em situações de fratura (Dyce et al, 2013). 
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Os restantes ramos do plexo originam-se do tronco lombossacral, formado pelos 

dois últimos nervos lombares e dois primeiros nervos sacrais. Esse tronco deixa a pelve 

óssea através do forame isquiático maior e emite três ramos que são: o nervo glúteo 

cranial responsável por inervar os músculos tensor da fáscia lata, glúteo médio e 

profundo, e parte dos músculos glúteos superficiais; o nervo glúteo caudal, responsável 

por inervar o músculo glúteo superficial e as cabeças vertebrais dos músculos da face 

caudal da coxa e músculos extensores da anca; e o nervo cutâneo femoral, que inerva a 

pele sobre a face caudal da coxa (Dyce et al, 2013). 

O nervo isquiático continua distalmente pelo tronco lombossacral, segue pelos 

músculos glúteo médio e profundo até a coxa, caudalmente a articulação do joelho, 

protegido pelo trocânter maior do fêmur (Dyce et al, 2013). 

 

2.5. Lesões ósseas e articulares associadas ao trauma pélvico  

As fraturas pélvicas correspondem, geralmente, a cerca de 20 a 30% das fraturas 

observadas em cães, ocorrendo principalmente em pacientes jovens saudáveis, de ambos 

os sexos (Prada, 2015; Orrenius, 2019). 

Com base nos estudos realizados por Libardoni et.al. (2016) e Keosengthong et 

al. (2019), a grande maioria das causas de traumatismo responsáveis por fraturas pélvicas 

e luxação coxofemoral em cães e gatos estão relacionadas a acidentes com viaturas, 

seguidos por quedas.  

Uma fratura óssea é definida como a perda, completa ou incompleta, da 

continuidade de um osso, já a luxação é a separação dos ossos que formam uma 

articulação. As fraturas são ainda classificadas em abertas ou fechadas (de acordo com a 

comunicação com o meio externo), redutíveis ou irredutíveis (dois ou múltiplos 

fragmentos ósseos) (Johnson, 2014). 

As fraturas incompletas podem ser fraturas em ramo verde, que ocorrem em 

animais imaturos, nas quais uma porção do córtex está intacta de forma que estabiliza o 

osso em alguma porção, ou fissuras, onde há uma linha de descontinuidade óssea, apesar 

de não haver perda de periósteo (Johnson, 2014).  
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As fraturas completas são classificadas de acordo com a orientação e o número 

das linhas de fratura são utilizados para classificação da mesma (Figura 19): Uma linha 

de fratura perpendicular ao eixo vertical do osso é classificada como uma fratura 

transversa, e decorre da pressão causada por forças de flexão e tensão. Linhas de fraturas 

que formam um ângulo com a linha perpendicular do eixo longo do osso são chamadas 

de fraturas oblíquas. Essas fraturas ocorrem mais frequentemente em ossos longos e são 

decorrentes de forças de compressão em direção axial e forças de tração em direção 

circunferencial. A pressão causada por essas forças resulta em linhas de fraturas 

angulares, que podem ser classificadas como fraturas oblíquas curtas quando o ângulo 

formado é menor que 45º ou oblíquas longas quando é formado um angulo acima de 45 

graus. As fraturas que apresentam múltiplas linhas de fratura são classificadas como 

cominutivas. Podem ser simples, moderadas ou altamente cominutivas. As fraturas 

cominutivas simples apresentam três fragmentos, com formato de borboleta ou em cunha. 

Já as fraturas altamente cominutivas podem apresentar cinco ou mais fragmentos 

(Piermattei & DeCamp, 2016). 

 

Figura 18: Classificação de fraturas com base na direção e no número de linhas de fratura. 

 

Fonte: Johnson (2014).  

 

As fraturas completas podem ser classificadas ainda como fraturas por avulsão, 

quando o ponto de inserção de um tendão ou ligamento é fraturado e distanciado do resto 

do osso e podem, ou não, apresentar deslocamento (Johnson, 2014).  

A velocidade das forças que causam a fratura dita o número de fragmentos e a 

gravidade dos danos aos tecidos moles adjacentes. As forças de baixa velocidade resultam 

em fraturas únicas com pouca energia dissipada para os tecidos moles, já as forças de alta 
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velocidade resultam frequentemente em fraturas cominutivas com alta energia dissipada 

e lesão extensa dos tecidos moles contíguos (Piermattei & DeCamp, 2016) 

Em função da sua estrutura em formato de caixa, quando a pelve é fraturada, é 

comum que ocorram fraturas em mais de um local. As combinações comuns de fraturas 

pélvicas incluem o assoalho pélvico (púbis) com fratura ilíaca, ou luxação sacroilíaca, ou 

fratura acetabular (Sylvestre, 2019), e serão exploradas no próximo tópico deste trabalho.  

Os músculos que envolvem a pélvis fornecem um bom suprimento de sangue e 

estabilidade aos ossos fraturados; estes dois atributos são essenciais para o processo de 

cicatrização óssea (Sylvestre, 2019). Desta forma, o tratamento conservador é indicado 

em casos onde o paciente apresenta sinais mínimos de deslocamento da hemipelve e da 

articulação sacroilíaca. Nos demais casos está indicado o tratamento cirúrgico, pois é 

necessário promover a estabilização da fratura para que ocorra cicatrização óssea 

(Decamp, 2018; Stecyk Et Al., 2019).  

A consolidação óssea é influenciada pelas forças que atuaram no local de fratura 

e pela estabilização que lhe é conferida, e ditam a sequência de eventos celulares 

envolvidos na cicatrização da fratura. (Johnson, 2018).  

Partindo do pressuposto que existe aporte sanguíneo adequado, a via da 

cicatrização óssea parece ser primariamente influenciada pela quantidade de movimento 

dos fragmentos causados pela carga sobre a fratura e modulado pela estabilidade de sua 

fixação (Johnson, 2018).  

A restauração da estabilidade absoluta no local da fratura, promovida pela 

abordagem cirúrgica, resultará em cicatrização por ossificação intramembranosa ou 

cicatrização óssea primária. A reabsorção osteoclástica e deposição osteoblástica de osso 

novo ocorre em um processo semelhante à remodelação homeostática fisiológica 

(McKibbin, 2013).   

Caso haja movimentação de fragmentos no local da lesão, a restauração do osso a 

um estado de relativa estabilidade no local da fratura será impulsionada pela formação de 

um calo cartilaginoso intermediário que posteriormente se torna ossificado. Este processo 

é referido como ossificação endocondral, ou cicatrização secundária, e envolve a atração 

de células-tronco, a formação de uma estrutura cartilaginosa, a conversão dessa estrutura 

cartilaginosa (ou seja, calo) em tecido ósseo (remodelação primária) e, finalmente, a 
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remodelação do calo ósseo tecido em tecido ósseo e estrutura lamelar anatomicamente 

correta (remodelação secundária).  

A maioria das fraturas cicatriza com uma combinação de ossificação 

intramembranosa e endocondral (Figura 20) (Kwong & Harris, 2008)  

 

 

 

Figura 19: Cicatrização óssea num osso longo.   

 

Fonte:  Adaptado de Silva, 2020. 

 

 

2.5.1 Luxações e fraturas sacroilíacas  

As luxações sacroilíacas podem ocorrer de forma unilateral ou bilateral, com 

deslocamento marcado ou subtil. Em função da proximidade das raízes nervosas à 

articulação sacroilíaca, por vezes os danos neurológicos e a dor associada estão mais 

frequentemente associados ao trauma em si do que à extensão das fraturas (Sylvestre, 

2019). O diagnóstico é realizado a partir de avaliação radiográfica na qual é possível 

visualizar na projeção ventrodorsal uma interrupção no contorno regular do canal pélvico 

(Sylvestre, 2019) (figura 21)  
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Figura 20: Imagem radiográfica em projeção ventrodorsal de uma pelve canina que evidencia a 
luxação sacroilíaca unilateral esquerda. 

 

Fonte: Adaptado de Sylvestre (2019) 

A indicação de abordagem cirúrgica é dada a pacientes cuja articulação sacroilíaca 

apresente bastante mobilidade ou deslocamento de mais de 50% (Grierson, 2019). 

Segundo o estudo de Orrenius (2019) a luxação sacroilíaca mais encontrada em cães e 

gatos ocorre em direção cranial.   

A luxação / fratura sacroilíaca pode ser estabilizada com a utilização de pinos, 

sutura de nylon, parafusos corticais, parafusos de compressão, parafuso esponjoso ou 

parafuso de compressão combinado com pino fixado ao ílio (Orrenius, 2019).  

Está indicada a cirurgia de reparação fechada, com técnicas minimamente 

invasivas, o que nem sempre é viável pela impossibilidade de obter de uma boa redução 

da fratura (Tonks et.al., 2019). O prognóstico para luxações sacroilíacas reparadas 

cirurgicamente é muito bom, mas devem ter-se em consideração todas as comorbilidades 

presentes (Sylvestre, 2019).    

No caso de luxação sacroilíaca unilateral, tem-se como objetivo a colocação de 

um parafuso que se fixe em pelo menos 60% do sacro (Figura 22). Em alguns casos, pode-

se obter uma estabilidade adicional com a colocação de um pino transilíaco que atravesse 

uma asa do ílio, a apófise espinhosa da sétima vértebra lombar e a asa do ílio contralateral 

(Grierson, 2019). Na luxação bilateral da articulação sacroilíaca está indicada a utilização 

de um parafuso trans sacral (figura 23) que atravessa toda a pélvis (Pratesi et al., 2018).  
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Figura 21: Imagem radiográfica em projeção ventrodorsal de uma pelve canina que mostra a 
correção da luxação coxofemoral unilateral com um parafuso 

 

 Fonte: Adaptado de Sylvestre, 2019 

Figura 22: Imagem radiográfica em projeção ventrodorsal de uma pelve felina com múltiplas 
fraturas pélvicas e luxação bilateral da articulação coxofemoral corrigida com um parafuso 
transsacral 

 

Fonte: Adaptado de Grierson, 2019 

 

Os cuidados pós-operatórios envolvem restrição de atividade durante 4 semanas 

após a cirurgia seguido de um retorno gradual à atividade física regular (Sylvestre, 2019)  
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2.5.2 Fraturas ilíacas  

 As fraturas ilíacas ocorrem com frequência em consequência de trauma pélvico. 

O estudo radiográfico ortogonal, lateral e ventrodorsal, é de extrema importância, uma 

vez que estas fraturas podem não ser observadas apenas com uma projeção radiográfica 

(Sylvestre, 2019). 

Os tratamentos cirúrgicos de fraturas do corpo do ílio, que afetam o eixo de 

sustentação do peso corporal, representam geralmente 18 a 46% das fraturas em cães e 

gatos (Prada, 2015). Estas fraturas podem ser simples, oblíquas ou cominutivas (Johnson, 

2014).  

Na imagem radiográfica em projeção ventrodorsal a articulação coxofemoral do 

lado fraturado pode parecer mais proximal do que a contralateral intacta. As fraturas 

ilíacas podem estar associadas a danos nos nervos e ao estreitamento do canal pélvico 

(Sylvestre, 2019). 

As fraturas da asa do ílio não envolvem área articular ou de sustentação do peso, 

podendo ser tratadas de forma conservadora. Contudo, quando há considerações estéticas 

e para o tutor é importante que o paciente tenha a silhueta dentro do padrão de 

normalidade, pode indicar-se a resolução da fratura com fixação interna. Pinos, fios, 

parafusos ou pequenas placas podem ser utilizados na redução e fixação destas fraturas 

(Piermattei et al., 2009).   

As fraturas ilíacas podem apresentar-se de forma isolada, mas ocorrem mais 

frequentemente associadas a outras fraturas pélvicas. Fraturas ilíacas únicas e 

minimamente deslocadas podem ser geridas de forma conservadora com restrição de 

atividade e controlo da dor, embora possam originar numa redução do desempenho de 

função a longo prazo caso ocorra deslocamento dos fragmentos da fratura (Fitzpatrick 

et.al., 2017) O prognóstico para uma fratura isolada da asa do ílio é excelente (Sylvestre, 

2019).    

As fraturas do corpo do ílio interrompem o eixo de sustentação do peso do 

membro pélvico e têm, portanto, na maioria dos casos, indicação para resolução cirúrgica. 

(Scrimgeour et.al., 2017)  

O tratamento de eleição para fraturas ilíacas bilaterais é cirúrgico e envolve a 

reparação com placa e parafusos. As placas bloqueadas podem ser preferíveis às placas 

de compressão dinâmica não bloqueadas, uma vez que se reduz a probabilidade de falha 
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do parafuso (Schmierer et.al., 2015). O prognóstico das fraturas ilíacas reparadas 

cirurgicamente é muito bom a excelente, desde que não existam comorbilidades ou 

complicações cirúrgicas (Sylvestre, 2019).   

Segundo estudos de Denny & Butterworth (2006), aproximadamente 90% dos 

casos de fraturas ilíacas tratados cirurgicamente apresentam boa recuperação por volta da 

terceira semana de tratamento. De acordo com os estudos de DeCamp (2012), a 

recuperação das fraturas tratadas cirurgicamente ocorre de forma mais rápida que a média 

do tempo de recuperação para tratamento conservador, que é de, no mínimo, oito 

semanas. Bouabdallah (2020) relatou um caso com recuperação de função 32 semanas 

após o trauma.  

A utilização de uma placa óssea lateral é a estratégia de tratamento cirúrgico mais 

recomendada para fraturas do corpo ilíaco por ser considerada uma abordagem mais 

simples e que permite uma melhor exposição do foco da fratura (Vangundy et.al., 2017).  

As complicações associadas à utilização de placas laterais em fraturas ilíacas 

incluem a possibilidade a perda do alinhamento da fratura e consequente redução do canal 

pélvico, causados pela perda da fixação dos parafusos (Johnson, 2014) - aspecto relatado 

por Langley-Hobbs et.al. (2009), com uma incidência de 25% em cães de pequeno porte 

e 60% em gatos.   

A literatura sugere que uma das causas para a alta incidência da perda de fixação 

do parafuso seja a pobre espessura óssea na porção cranial do ílio que dificulta a fixação 

do implante (Rose et.al., 2012; Zanetti et.al., 2017)  

Outras técnicas descritas incluem a fixação com placa dorsal, fixação com placa 

ventral (com ou sem placa lateral), colocação de pinos interfragmentares e de parafusos 

compressivos, pinos intramedulares de Steinmann, ou ainda uma fixação composta por 

pinos, parafusos, fios ortopédicos e polimetilmetacrilato, e fixação esquelética externa 

(Fitzpatrick et.al., 2017)  

Um estudo publicado por Guthrie & Kalff (2017) avaliou os resultados clínicos e 

radiográficos após fraturas ilíacas de estabilização cirúrgica em cães e gatos usando uma 

placa de compressão bloqueada (locking compression plate - LCP) para nivelamento do 

plateau tibial (tibial plateau leveling osteotomy) (TPLO-LCP) aplicada lateralmente. 

Concluiu-se que a utilização do TPLO-LCP está associada a uma baixa taxa de 

complicações, e a resultados radiográficos e clínicos satisfatórios. 
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Scrimgeour et.al.(2017), avaliou a eficácia da redução de fratura com placas em 

T e parafusos de bloqueio simples baseando-se na revisão das fichas clínicas, radiografias 

pós-operatórias e de acompanhamento de doze gatos e cinco cães de pequeno porte – 

constatando que esta técnica foi bem sucedida pois não se observou relaxamento 

prematuro do parafuso e nem estreitamento do canal pélvico.   

Um estudo de comparação biomecânica entre as placas de compressão dinâmica 

(Dynamic compression plate- DCP) e placas em colar de pérolas (String-of-pearls - SOP) 

para redução de fraturas ilíacas em cães não evidenciou diferenças significativas 

referentes a rigidez do implante, suporte da carga, deslocamento ou falha do implante 

(Kenzig et.al., 2017)  

DeTora & Kraus (2008) demonstraram numa análise comparativa entre as placas 

SOP, LCP e placa de compressão dinâmica de contato limitado (Limited contact dynamic 

compression plate – LC-DCP), que a placa LC-DCP era mais forte em rigidez e flexão 

em comparação com o SOP, embora se considere que as placas SOP sejam bio 

mecanicamente superiores tanto ao LCP como ao LC-DCP, por permitirem maior área de 

vascularização.  

Blake et al. (2011) compararam as propriedades biomecânicas de placas SOP, 

DCP, LC-DCP em aço inoxidável e titânio, LCP, o sistema avançado de placas 

bloqueadas (Advanced Locking Plate System - ALPS ) e placas FixIn, num modelo ósseo 

validado, simulando a osteossíntese. Este estudo concluiu que as placas de SOP tinham 

uma rigidez significativamente maior do que todas as outras placas e eram 

significativamente mais fortes do que LC-DCP de titânio, o sistema avançado de placas 

bloqueadas, e Fixin. 

Devido às diferentes propriedades de cada placa, e aos diversos sistemas de 

implantes, não é possível realizar técnicas de acesso e aplicação de placas idênticas para 

todos os tipos de fratura, sendo da responsabilidade do cirurgião fazer a melhor escolha 

para cada caso (Kenzig et.al., 2017).  

Em outro estudo, realizado por Paulick et.al. (2022), analisou-se o comportamento 

biomecânico das placas DCP e ALPS em fraturas oblíquas ilíacas em gatos, chegando-se 

à conclusão de que estas placas são menos resistentes a forças biomecânicas e que a falha 

das placas não bloqueadas foram correlacionadas à movimentação de parafusos.   
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O tamanho da placa quanto a interface placa-parafuso é fundamental para o 

sucesso da placa lateral em casos de fraturas ilíaca. O uso de placas bloqueadas reduz o 

risco de perda de fixação e consequente movimentação do parafuso nestes casos (Paulick 

et.al., 2022)  

O acesso lateral ao ílio é feito com incisão da pele cranialmente à crista do ílio e 

estendendo-se caudal e distalmente até ao trocânter maior. Os tecidos subcutâneos, 

gordura glútea e fáscia superficial devem ser afastados e, se necessário, incididos e 

elevados com a pele. A incisão da fáscia glútea profunda na mesma linha da pele permite 

a incisão do septo intermuscular entre o tensor da fáscia lata e os músculos glúteos 

médios, estendendo-se da espinha ilíaca ventral até a borda cranial do músculo bíceps 

femoral. Seguidamente, realiza-se a incisão da fáscia ao longo da borda cranial do 

músculo bíceps femoral para criar uma incisão fascial em forma de T. A retração do 

glúteo médio expõe o músculo glúteo profundo e uma porção da diáfise ilíaca. Realiza-

se uma incisão na origem do músculo glúteo médio no ilíaco, começando na espinha ilíaca 

ventral caudal e continuando cranial e dorsalmente conforme necessário. Posteriormente 

faz-se a dissecção dos músculos glúteo médio e sartório. Os vasos iliolombares são 

ligados na parte ventral do ílio. Realiza-se a incisão da inserção do músculo glúteo 

profundo para permitir a retração caudal do mesmo seguindo-se da elevação subperiosteal 

dos músculos glúteos para expor a crista, asa e corpo do ílio. Após a redução e 

estabilização da fratura são colocadas suturas entre a fáscia dos músculos glúteo médio e 

sartório. Essa sutura continua caudalmente entre os músculos do glúteo médio e do tensor 

da fáscia lata. A gordura glútea profunda, a fáscia, tecidos subcutâneos e pele são 

aproximados em camadas (Piermattei & Johnson, 2004).  

 

2.5.3 Fraturas isquiáticas  

As fraturas isquiáticas podem ocorrer isoladamente, mas são mais frequentemente 

vistas em conjunto com outras fraturas pélvicas. 

Os músculos do tendão semitendinoso e semimembranoso originam-se da 

tuberosidade isquial, e tendem a tracionar o fragmento distalmente numa situação de 

trauma pélvico, dando origem a fraturas por avulsão (Sylvestre, 2019). 

Na maioria dos casos a deslocação gerada é leve a moderada e não é necessária 

uma reparação cirúrgica. Mesmo que não haja um calo ósseo evidente nas radiografias 
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uma forte união fibrosa é suficiente para permitir o bom funcionamento do membro 

(Sylvestre, 2019). Nos casos de afastamento acentuado de fragmentos ósseos causado 

pela de lesão dos grupos musculares isquiotibiais, em caso de estenose pélvica ou caso o 

paciente apresente incapacidade de permanecer em estação de forma confortável, o 

tratamento cirúrgico está indicado (DeCamp & Schaefer, 2016; Grierson, 2019). A 

abordagem cirúrgica visa reduzir a fratura com a utilização de placa óssea de reconstrução 

e parafusos, e o prognóstico é excelente, com tempo de recuperação mais curto (Denny 

& Butterworth, 2006; Johnson, A. L., 2013). 

A gestão conservadora dessas fraturas consiste no controlo da dor e na restrição 

de atividade física durante 4 a 6 semanas, seguida de um lento e progressivo retorno ao 

exercício. O prognóstico é excelente em fraturas isquiais isoladas (Sylvestre, 2019). 

 

2.5.4 Fraturas púbicas  

Fraturas do púbis geralmente estão associadas a mais fraturas pélvicas e, nesses 

casos, a correção das fraturas ilíacas geralmente é suficiente para estabilizar o assoalho 

pélvico (Piermattei et al., 2009; Sylvestre, 2019).  

As fraturas únicas do púbis só devem ser abordadas cirurgicamente quando 

apresentam associação a um estiramento grave do tendão pré-publico (Tarvin & Lenehen, 

2005), o que se deve ao facto da parede abdominal se inserir no bordo cranial do púbis, 

através do tendão pré -púbico, ficando a uretra dorsal à sínfise púbica. Assim, fraturas do 

assoalho pélvico podem estar associadas a uma rutura do trato urinário inferior e/ou a 

uma herniação da parede abdominal caudal. Essas comorbilidades são graves e devem ser 

reparadas cirurgicamente (Sylvestre, 2019).    

As fraturas púbicas sem comorbilidades associadas têm excelente prognóstico e 

são geridas de forma conservadora, com controlo da dor e restrição de atividade física por 

6 a 8 semanas, seguidas por retorno gradual ao exercício (Sylvestre, 2019).    

 

2.5.5. Fraturas acetabulares 

As fraturas do acetábulo podem ocorrer isoladamente ou em conjunto com outras 

fraturas pélvicas, e podem apresentar uma variedade de configurações, sendo as mais 

comuns as localizadas centralmente (DeCamp et.al., 2016)  
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A melhor opção de tratamento, especialmente para grandes raças de cães, é a 

reconstrução cirúrgica do acetábulo com a utilização de placa ou pinos e 

polimetilometacrilato (cimento ósseo) (Gibson & Sylvestre, 2019).  

São consideradas um tipo fratura muito desafiante pois têm uma abordagem 

difícil, o que exige muitas vezes a osteotomia do trocânter maior; estando também o nervo 

isquiático intimamente relacionado com a articulação e torna-se necessária a utilização 

de instrumentação especial para a retração dos músculos, visualização do foco de fratura 

e manipulação dos fragmentos (Gibson & Sylvestre, 2019). 

A escolha de placas para reparação do bordo acetabular deve visar a reconstrução 

precisa e meticulosa da superfície articular de forma a assegurar um bom resultado. 

Podem ser utilizadas placas especializadas, como a placa “c-shaped” (em forma de “C”) 

ou placas de reconstrução que permitam a sua moldagem (Sylvestre, 2019). 

A osteotomia da cabeça femoral também pode ser considerada como um 

tratamento de eleição para pacientes com uma fratura acetabular, especialmente em 

animais de pequeno e médio porte (Gibson & Sylvestre, 2019).  

As fraturas acetabulares multi‐fragmentadas podem ser geridas com uma cirurgia 

de osteotomia da cabeça femoral ou uma substituição total da articulação, uma vez que 

muitas vezes não é possível uma reconstrução precisa (Gibson & Sylvestre, 2019).  

No período pós-operatório pode optar-se por utilizar um penso para evitar o apoio 

do peso durante 2 semanas após a reconstrução do acetábulo. O prognóstico depende da 

complexidade da fratura e da precisão da reconstrução (Gibson & Sylvestre, 2019).  

Animais imaturos com fraturas acetabulares com uma deslocação mínima do foco 

de fratura, especialmente as que são localizadas no terço caudal, podem ser tratados de 

forma conservadora com bons resultados. É aconselhável realizar um penso de Ehmer 

(figura 24) ou Robinson para suporte do peso durante 2-4 semanas, a fim de evitar a 

deslocação dos fragmentos (DeCamp et.al., 2016).  
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Figura 23:Paciente canino submetido à imobilização de Ehmer no membro pélvico esquerdo. 

 

Fonte: Silva (2019)  

 

Um paciente com traumatismo no acetábulo desenvolverá osteoartrite na 

articulação coxofemoral mesmo com tratamento adequado. O tutor deve ser aconselhado 

sobre o maneio desta condição a longo prazo (Gibson & Sylvestre, 2019).  

 A importância dos cuidados pós-operatórios e da reabilitação não deve ser 

subestimada para o sucesso do tratamento cirúrgico. O repouso é fundamental para o 

processo de cicatrização óssea na posição correta (Gibson & Sylvestre, 2019).  
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3. CASO CLÍNICO: FRATURA PELVICA EM CANÍDEO  

3.1.Identificação do paciente  

O Gael (Figura 25) é um cão macho inteiro, da raça Yorkshire Terrier, de 3 anos 

e 8 meses de idade, com 6 Kg de peso corporal.  

Figura 24: Paciente Gael, canídeo da raça Yorkshire Terrier 

 

Fonte: Imagem cedida pelos tutores do animal 

 

3.2.Anamnese e história clínica  

O Gael apresentou-se a consulta devido a dificuldade em manter-se em estação e 

locomover-se, na sequência de um atropelamento automóvel 2horas antes da chegada ao 

hospital. 

O paciente não apresentava histórico de doenças prévias, uso de medicamentos ou 

historial de intervenções cirúrgicas, e encontrava-se devidamente vacinado e 

desparasitado. 

 

3.3. Exame físico 

O Gael apresentou-se alerta e responsivo, frequência cardíaca de 160 batimentos 

por minuto e frequência respiratória de 64 movimentos respiratórios por minuto, com 

mucosas oral e conjuntival rosadas, TRC de 2 segundos, pulso femoral bilateral presente, 

forte e síncrono, e temperatura de 39ºC. Não apresentava ruídos respiratórios anómalos e 

à auscultação cardiopulmonar não foram detetadas alterações. Ausência de 

linfoadenomegalia palpável. 



 
 

 
67 

 

O paciente manteve-se sempre em cifose e apresentou dor moderada a palpação 

abdominal, edema e dor severa a palpação da musculatura na região pélvica. O exame 

ortopédico apresentou alterações, com mobilidade comprometida nos membros pélvicos, 

incapacidade do animal em manter-se em estação e vocalização à manipulação dos 

membros. Administrou-se metadona na dose de 0,2mg/Kg por via IM.  

Após analgesia realizou-se o exame neurológico, que revelou redução da 

propriocepção dos membros pélvicos, presença de dor superficial e profunda e reflexo do 

esfíncter anal.  

Perante a paraparésia dos membros pélvicos do animal e do histórico de trauma 

por atropelamento, foi solicitado exame radiográfico da pelve (ílio, ísquio, púbis e sacro) 

e exame ecográfico de abdómen para excluir rutura de bexiga e outras lesões decorrentes 

do atropelamento.  

 

3.4. Exames complementares de diagnóstico 

Foi realizado o estudo radiográfico da pelve, em projeção ventrodorsal (figura 30) 

e lateral (figura 31), que evidenciou fraturas completas do corpo do ílio direito e esquerdo, 

fraturas completas do corpo do ísquio direito e esquerdo, fraturas completas em ramos 

craniais e caudais direito e esquerdo do púbis, deslocamento ventral do púbis e do ísquio. 

Foi também realizado o estudo radiográfico do tórax, que não evidenciou alterações.   

O exame ecográfico abdominal revelou copróstase, sem evidencia de rutura de 

bexiga, líquido livre abdominal ou lesão de algum órgão intra-abdominal.  

Foram realizadas análises sanguíneas, cujos valores de hemograma e bioquímicas 

se apresentavam dentro dos intervalos de referência. 
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Figura 25:Exame radiográfico em projeção ventrodorsal, evidenciando fratura de ílio, ísquio e 
púbis 

 

Fonte: Imagem cedida pelo setor de imagem do Hospital Veterinário da Bicuda 

 

Figura 26: Exame radiográfico em projeção latero-lateral direita evidenciando fratura de ílio, 
ísquio e púbis. 

 

Fonte: Imagem cedida pelo setor de imagem do Hospital Veterinário da Bicuda. 
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3.5. Plano de tratamento  

O paciente foi hospitalizado por 48h para estabilização clínica e estudo 

radiográfico torácico de controlo. Após terem sido completadas 24 horas e 48 horas de 

observação clínica, foram realizados exames radiográficos para monitorização do tórax 

que não apresentou alterações. 

Enquanto hospitalizado foi instituída terapêutica para controlo da dor com 

metadona 0,2mg/kg/IM a cada oito horas (TID), lactulose 2ml/Oral a cada doze horas 

(BID) e metamizol 25mg/Kg/IV conforme a necessidade, com intervalo mínimo de 12 

horas entre aplicações, para controlo de dor.  

 

3.6. Diagnóstico e decisão terapêutica 

Com base no estudo radiográfico, o Gael foi diagnosticado com fratura completa 

e bilateral do corpo do ílio, fratura completa e bilateral do corpo do ísquio, fraturas 

completas em ramos craniais e caudais bilaterais do púbis e deslocamento ventral do púbis 

e do ísquio.  

O ortopedista optou pela resolução cirúrgica, com osteossíntese bilateral de corpo 

ilíaco com a utilização de placa e parafusos. A partir dos estudos radiográficos, tipo e 

localização de fratura, tamanho e peso do animal, a solução escolhida foi aplicação de 

uma placa TPLO-LCP.  

 

3.7. Maneio pré-cirúrgico 

No período pré-cirúrgico foram repetidas as análises sanguíneas, foram avaliados 

a glicemia, o hematócrito, as proteínas totais, a ureia, a creatinina e a fosfatase alcalina, 

que não apresentaram alterações.  

Realizou-se um acesso venoso periférico com a colocação de um cateter 22G na 

veia cefálica direita do paciente, por onde foi administrada terapia antimicrobiana com 

cefazolina 22mg/Kg/IV, cerca de 30 minutos antes do procedimento cirúrgico. Como pré-

medicação anestésica (PMA) realizou-se a administração intramuscular de 

dexmedetomidina (2 μg/kg) e metadona (0,2mg/kg).  
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Realizou-se a tricotomia da região lombo-sacra para realização da anestesia 

epidural. Em seguida foi feita tricotomia a partir da vertebra L5 no dorso e ventre até os 

membros pélvicos direito e esquerdo.  

 

3.8. Resumo da Anestesia 

A indução anestésica foi realizada com propofol 2mg/kg/IV, e a entubação 

endotraqueal para manutenção anestésica volátil com isoflurano a 1%. Colocou-se o 

paciente em decúbito esternal e realizou-se a anestesia epidural com lidocaína na dose de 

3 mg/Kg e morfina 0,1mg/kg. A fluidoterapia foi feita com Ringer Lactato na taxa de 

5ml/kg/hr/IV.  

O paciente foi colocado em decúbito lateral direito para iniciar o procedimento 

cirúrgico no ílio esquerdo. Foi feita antissepsia de toda a área tricotomizada com solução 

detergente de iodopovidona e álcool 70%.  

A monitorização anestésica do paciente foi realizada durante todo o procedimento 

cirúrgico com eletrocardiograma, pulsoxímetro, termómetro esofágico, capnografia e 

pressão arterial sistémica não invasiva.  

 

3.9. Descrição do procedimento cirúrgico 

Para acesso à fratura de corpo do ílio foi utilizada a técnica descrita por Piermattei 

& Johnson (2004). A fratura foi reduzida de forma adequada com o alinhamento dos dois 

fragmentos ósseos. Após a redução da fratura, utilizou-se o elevador de periósteo para 

evidenciar a linha de fratura e permitir melhor adaptação da placa ao osso. Perfurou-se o 

osso com um motor ortopédico e brocas de 1.1 mm para inserção dos parafusos de 1.5 

mm, e broca de 1.5mm para inserção dos parafusos de 2.0mm (Figura 28). A fixação da 

fratura foi realizada com o uso de uma placa TPLO-LCP direita e seis parafusos 

bicorticais, sendo dois parafusos de 1.5mm, cada um aplicado proximal a linha de fratura 

no fragmento cranial e no fragmento caudal, e quatro parafusos de 2.0mm distais a linha 

de fratura, sendo dois parafusos no fragmento cranial e dois parafusos no fragmento 

caudal (Figura 28). 
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Figura 27:Perfuração do osso para colocação de parafuso 

 

 Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 28: Colocação da placa de TPLO no ílio esquerdo 

 

 Fonte: Arquivo pessoal. 
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Após fixação da placa e parafusos, iniciou-se o encerramento dos tecidos moles, 

que foram suturados com padrão simples contínuo com fio de ácido poliglicólico 2-0. Em 

seguida foi suturada a pele com padrão em “x” ou “sultan” com fio de nylon 3-0.  

Após a sutura de pele, retirou-se o pano de campo, trocou-se o decúbito do 

paciente para o decúbito lateral esquerdo, e fez-se a antissepsia para realização da 

osteossíntese do ílio direito.  

Para a correção da fratura do ílio direito utilizou-se o mesmo procedimento 

descrito para o ílio esquerdo, contralateral, utilizando uma placa TPLO-LCP esquerda 

(Figura 30). Optou-se por não realizar uma abordagem cirúrgica nas fraturas de ísquio e 

púbis.  

Figura 29: Colocação da placa de TPLO-LCP no ílio direito 

 

 Fonte: Arquivo pessoal 

 

Após a cirurgia realizou-se exame radiográfico da pelve para avaliação do 

posicionamento das placas ortopédicas fixadas (Figura 31), que revelou que as mesmas 

estavam em posição adequada.  
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Figura 30:Exame Radiográfico de controle pós-cirúrgico 

 

Fonte: Imagem cedida pelo setor de imagem do Hospital Veterinário da Bicuda. 

 

3.10. Pós-cirúrgico 

No período pós-cirúrgico imediato o paciente foi encaminhado para o 

internamento para recobro anestésico, monitorização da temperatura e remoção do tubo 

endotraqueal. Foi instituída fluidoterapia com lactato ringer com taxa de manutenção. No 

período pós-cirúrgico foi instituída terapia com analgésico (metadona 

0,3mg/Kg/TID/IV), antibiótico (Cefazolina 22mg/Kg/BID/IV), protetor gástrico 

(Omeprazol 1mg/Kg/SID/IV) e antiemético (Ondansetrona 0.5mg/Kg/TID/ IV).  

Após 3 horas do recobro anestésico o paciente encontrava-se alerta e responsivo, 

a comer comida húmida com apetite. O paciente foi avaliado clinicamente a cada 3 horas, 

e apresentou-se sempre normotérmico, com mucosas rosadas, TRC menor que 2 

segundos, frequência cardíaca e respiratória dentro dos valores normais. Após 24h da 

cirurgia reduziu-se a dose de metadona para 0,2 mg/kg/TID/IV. Nas primeiras 48h após 

a cirurgia o paciente ficou em regime de confinamento na jaula. Conseguiu locomover-

se na jaula para urinar e defecar. Nas 48h seguintes o paciente teve acesso à rua restrito, 

apenas para urinar e defecar.  

O paciente teve boa evolução clínica em regime hospitalar. Após 4 dias de 

hospitalização o Gael teve alta médica com prescrição de gabapentina 16mg/kg/ PO e 
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recomendação de repouso absoluto e confinamento a um espaço pequeno até novas 

orientações médicas. 

O paciente foi reavaliado em consulta pós-cirúrgica após 10 dias de cirurgia e 

apresentou boa evolução clínica. A tutora relatou que o paciente estava a urinar e a defecar 

em estação, e que dormia em decúbito esternal e com os membros pélvicos em abdução, 

demonstrando ausência de dor. Durante o exame físico não apresentou dor a manipulação 

da pelve, demonstrou presença de propriocepção dos membros pélvicos apesar de não se 

manter por mais que 10 segundos em estação e evitar apoiar o membro pélvico direito. 

Na consulta de reavaliação clínica após 20 dias de cirurgia o paciente apresentou 

boa evolução apesar de ainda evitar apoiar o membro pélvico direito. Para melhor 

avaliação foi realizado exame radiográfico, que revelou pequena movimentação da placa 

em ílio direito (figura 36), e pequena redução do canal pélvico sem comprometimento das 

funções de micção e defecação. Durante a anamnese a tutora informou que o Gael estava 

a subir e descer escadas na sua ida ao passeio higiénico e mais uma vez foi orientada a 

respeito da necessidade de o paciente permanecer em repouso absoluto.  

 

Figura 31:Imagem radiográfica de acompanhamento, 45 dias pós cirurgia, revelando redução 
do canal pélvico, e movimentação da placa fixada no ílio 

 

Fonte: Imagem cedida pelo setor de imagem do Hospital Veterinário da Bicuda. 

Aos 45 dias após a cirurgia, no retorno, Gael apresentou ótima evolução. 

Apoiando os membros pélvicos em estação e ao caminhar. Sem dor. Apesar da redução 

do canal pélvico, não apresentou dificuldades para defecar ou caminhar. O cirurgião 

solicitou retorno do paciente em 30 dias para nova avaliação, com previsão de alta. 
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4. DISCUSSÃO 

Como está descrito na maioria dos trabalhos disponíveis na literatura veterinária, 

os acidentes por atropelamento são a principal causa das fraturas pélvicas (Orrenius 

2019). O presente trabalho está de acordo com estes dados, visto que o paciente 

apresentou fraturas pélvicas decorrentes de atropelamento por veículo motorizado. Em 

relação à idade dos pacientes descritos, Gael está de acordo com a descrição da literatura, 

por ser um animal jovem e saudável de 3 anos e 8 meses de idade (Prada, 2015; Orrenius, 

2019). Quanto a localização das fraturas, a literatura demonstra que as lesões no corpo do 

ílio são as de maior importância, por apresentarem maior frequência e morbilidade 

(Piermattei & DeCamp, 2016). Impactos nessa região acarretam a perda parcial ou total 

dessa conexão, impedindo a sustentação de peso pelo lado afetado (Johnson, 2013). 

As fraturas pélvicas são frequentemente associadas a politraumatismo (Hoffberg 

et. al., 2016) sendo comum a ocorrência de fraturas em mais que um local, e as 

combinações comuns de fraturas pélvicas incluem o assoalho pélvico (púbis) com fratura 

ilíaca, ou luxação sacroilíaca, ou fratura acetabular (Sylvestre, 2019).  

No presente trabalho observou-se um quadro no qual o paciente apresentou 

fraturas pélvicas múltiplas, localizadas no corpo do ílio, ísquio e assoalho pélvico, o 

púbis. Neste caso não ocorreu luxação sacroilíaca ou fratura acetabular, patologias 

descritas na literatura.  

Além das fraturas pélvicas, outras comorbilidades graves podem estar associadas 

(Sylvestre, 2019), portanto a avaliação inicial deve focar-se em identificar lesões 

traumáticas com risco de vida (Balakrishnan,2020). A utilização da mnemónica ABC do 

trauma para investigação lesões potencialmente fatais consiste na avaliação das vias 

áreas, respiração e circulação (Linklater, & Chih (2021). O paciente deste relato passou 

por exame físico e exames complementares de diagnóstico que não indicaram entidades 

clínicas de perigo de vida, como obstruções das vias respiratórias, pneumotórax, acúmulo 

de fluidos nos alvéolos, choque hipovolémico ou arritmia.  

Segundo a literatura, o exame físico inicial realizado no momento da triagem  pode 

não revelar sinais evidentes de contusão pulmonar, que podem agravar-se ao longo das 

primeiras 24 horas a 48 horas após o trauma, sendo indicado a monitorização radiográfica 

do paciente (Balakrishnan,2020). Neste caso reportado o paciente foi monitorizado 

clinicamente com recurso ao exame radiográfico após 24horas e 48horas de ocorrência 
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do trauma, conforme indicado pela literatura. Só após esse período de monitorização foi 

submetido ao procedimento cirúrgico. 

O processo inicial de estabilização do paciente passa pelo controlo da dor e de 

acordo com as diretrizes mais recentes sobre o maneio da dor em animais de companhia 

(Gruen et.al., 2022) os opioides são os fármacos mais indicados para tratamento inicial 

da dor aguda, proporcionando analgesia e um leve efeito sedativo. Entre os opioides 

utilizados com maior frequência na clínica médica, destacam-se a morfina, o fentanil e a 

metadona (Clutton, 2011). Optou-se pelo uso da metadona pois, dentre os três fármacos 

disponíveis, era o que apresentava maiores benefícios como a facilidade da aplicação, por 

via intramuscular, a maior duração de tempo de ação sem a necessidade de administrações 

tão frequentes como a morfina ou o fentanil, e menores efeitos adversos. A dose utilizada 

(0,2mg/kg) é uma dose intermédia e foi suficiente para fornecer analgesia ao paciente 

sem causar sedação. Apesar da dor demonstrada o cão não apresentou agressividade ou 

hiperatividade, desta forma não foi necessária a utilização de fármacos agonistas alfa-2-

adrenérgicos, mais utilizados para causar efeito sedativo, pois o mesmo permitiu a 

realização dos exames físico e de imagem (Mathews et.al., 2014).  

Outras opções para maneio analgésico incluíam o uso de AINEs. Neste caso foram 

evitados pois diminuem drasticamente a libertação de prostaglandinas que são produzidas 

durante o estágio inflamatório da fratura e desempenham um papel fundamental na 

migração e diferenciação celular, crucial para a recuperação da fratura (Sathyendra & 

Darowish, 2013).  

Não foi possível avaliar outros protocolos de analgesia, como por exemplo a 

utilização de opioides e fármacos adjuvantes em infusão contínua (Steagall et.al., 2017) 

ou uso de adesivo transdérmico de fentanil (Allerton, 2020), que de acordo com a 

literatura também seriam protocolos interessantes para o caso em questão.  

A PMA realizada com a utilização de metadona e dexmedetomidina promoveu 

uma sedação eficaz, indução anestésica tranquila, e redução do consumo de anestésicos 

voláteis (Mathews et.al., 2014). Também no período pré-operatório foi administrada 

terapia antimicrobiana profilática (cefazolina), 30 minutos antes do início da cirurgia, 

conforme indicado na literatura (Fossum, 2018). Com o intuito de promover analgesia 

preventiva, optou-se pela anestesia epidural, com a associação de um anestésico local, a 

lidocaína, com um opioide, a morfina. A lidocaína tem um rápido de início de ação e 
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média duração, enquanto a morfina fornece duração de efeito mais longa e absorção 

sistémica mais prolongada (Saritas et.al., 2014). Essa associação já mostrou ser vantajosa, 

ao fornecer analgesia semelhante aos bloqueios nervosos femorais e ciáticos e às infusões 

contínuas de analgésicos em cães submetidos a cirurgias ortopédicas (Arnholz et.al., 

2016): Neste caso relatado também foi eficaz, não sendo necessária a realização de 

resgate analgésico no período intraoperatório nem no pós-operatório imediato.  

Durante o período de hospitalização foi instituída terapia analgésica com 

metadona (0,2mg/kg/IV) e metamizol (25mg/kg/IV) para resgate analgésico quando 

necessário (Mathews et.al., 2014). A avaliação da dor foi realizada com base na 

observação do comportamento do paciente na jaula, como a sua postura, expressão facial, 

atividade e atitude, e durante os exames físicos com a palpação do mesmo. A frequência 

de administração dos analgésicos foi realizada de acordo com a necessidade, respeitando 

os devidos intervalos. A utilização de protocolos de analgesia preemptiva, com a 

utilização dos anestésicos locais, e multimodal promoveu o conforto do paciente (Page 

et.al., 2019).  

Quanto à resolução das fraturas pélvicas, a opção do tratamento cirúrgico foi 

preferida em detrimento do tratamento conservador por se tratar de um caso de fraturas 

pélvicas múltiplas, com fratura bilateral do corpo do ílio associada a fraturas bilaterais de 

ísquio e púbis, com deslocamento de fraturas que podem levar a diminuição do canal 

pélvico e eventuais consequências como ruptura de uretra, megacólon e constipação 

(Sylvestre, 2019) Conforme a literatura descreve, fraturas ilíacas bilaterais e fraturas do 

corpo do ílio interrompem o eixo de sustentação do peso do membro pélvico, impedindo 

a sustentação de peso pelo lado afetado (Johnson, 2013) e por esta razão são consideradas 

indicações para a cirurgia na maioria dos casos. (Scrimgeour et.al., 2017). Por estas 

razões, descritas na literatura médica veterinária abordada neste trabalho, e apresentadas 

neste relato de caso, iniciou-se o planeamento cirúrgico.   

A utilização de placas laterais é a técnica mais indicada na literatura para 

osteossíntese de fraturas do corpo do ílio, mas são muitas as opções de implantes 

ortopédicos, que apresentam características próprias e inerentes a cada sistema de fixação, 

e cabe ao cirurgião a escolha ideal para cada caso (Kenzig et.al., 2017).  

Segundo a literatura, a interface placa-superfície óssea é fundamental para o 

sucesso da placa lateral (Paulick et.al., 2022), sendo essa uma das principais causas para 
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a falha de fixação do implante, optou-se pela utilização de uma TPLO- LCP, que, devido 

ao seu tamanho e conformação, foi a placa que melhor se adaptou ao osso e também por 

se tratar de uma placa bloqueada, identificada pela literatura como o tipo de placa que 

reduz o risco da perda de aderência do parafuso ao osso (Paulick et.al., 2022).  

O prognóstico das fraturas ilíacas reparadas cirurgicamente é muito bom a 

excelente (Sylvestre, 2019). No caso relatado neste trabalho, o paciente apresentou boa 

recuperação no pós-operatório, com retorno precoce da utilização dos membros pélvicos. 

Na consulta de controlo realizada 4 semanas após a cirurgia, foi identificada a 

incapacidade do paciente em sustentar o peso no membro pélvico direito. Através do 

estudo radiográfico foi identificado o deslocamento do implante do corpo do ílio direito, 

que justificou a alteração apresentada pelo paciente, e redução do canal pélvico. Estas 

mesmas complicações foram descritas por Johnson (2014) e apresentadas por Langley-

Hobbs et.al.(2009) com incidência de  25% em cães de pequeno porte e 60% em gatos. A 

amostragem deste trabalho não permite tirar conclusões vinculativas a respeito deste dado 

estatístico.  

Os relatos de complicações associadas a utilização de placas para solução de 

fraturas ilíacas são poucos e decorrem da escolha inadequada do tipo de placa ou por falha 

na fixação dos implantes (DeCamp, 2012), por isso é recomendado o repouso absoluto 

por 6 semanas (Tarvin & Lenehan, 2005). Neste caso atribuiu-se a causa do deslocamento 

do implante ao não cumprimento do repouso recomendado aos tutores, visto que o 

paciente descia as escadas da casa para ter acesso à rua durante os passeios higiénicos. 

Foi reforçada a indicação da necessidade de repouso absoluto do paciente e na reavaliação 

pós-operatória das 6 semanas após a cirurgia o paciente apresentou excelente evolução, 

com sustentação do seu peso sobre os membros pélvicos sem dificuldade. Apesar do 

incidente ocorrido com a movimentação do implante, ainda assim o paciente apresentou 

uma recuperação mais rápida do que a indicada para tratamentos conservadores que são 

de no mínimo 8 semanas, conforme descrito por Denny & Butterworth (2006).  
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5. CONCLUSÃO  

O presente trabalho descreveu a vivência na rotina clínica e cirúrgica do Hospital 

Veterinário da Bicuda, local que permitiu intenso acompanhamento de vasta casuística 

com animais de companhia e prática na rotina clínica, sendo relevante para crescimento 

profissional da aluna, ao permitir que os conhecimentos teóricos obtidos ao longo da 

graduação fossem colocados em prática, e agregou mais conhecimento a aluna com as 

variadas práticas do dia-a-dia em Medicina Veterinária. 

Verificou-se ainda que as fraturas de pelve causadas, em sua maioria, por 

atropelamentos por viaturas ainda são patologias frequentes na rotina clínica de pequenos 

animais. As fraturas devem ser investigadas e tratadas após a estabilização do animal, 

pois algumas das comorbilidades decorrentes do traumatismo são caracterizados como 

perigo de vida iminente, como por exemplo obstruções das vias respiratórias, 

pneumotórax, acumulação de fluidos nos alvéolos, choque hipovolémico ou arritmias.  

É sempre necessária a realização do histórico e anamnese que geralmente 

direccionam o diagnóstico e deve realizar-se um bom exame clínico que determina 

alterações na conformação e posicionamento do animal. A realização de exames 

complementares, principalmente o exame radiográfico é o exame mais eficaz no 

diagnóstico e atualmente o mais utilizado. No caso de fraturas múltiplas em ílio, ísquio e 

púbis, como a apresentada pelo paciente, a estabilização cirúrgica apenas das fraturas 

ilíacas é suficiente para a estabilização da pelve óssea.  

A escolha dos temas abordados neste relatório e a profundidade com que os temas 

como a estabilização e analgesia de pacientes politraumatizados foram abordados deve-

se ao facto de medicina de urgências e cirurgia ortopédica serem áreas de interesse da 

autora, e, assim, a realização deste relatório trabalho permitiu adquirir e aprofundar 

conhecimentos a respeito da abordagem clínica e cirúrgica do paciente politraumatizado.  
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