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Noções Básicas de Primeiros 
Socorros em Pequenos Animais 

Escola de Veterinária e Zootecnia – EVZ 
Universidade Federal de Goiás – UFG 

Emergências 

Condições que necessitam de 

atendimento imediato visando 

garantir a vida do paciente. 

Primeiros Socorros 

Procedimentos que devem ser 
realizados tão logo seja percebida a 

situação de emergência 

Papel do proprietário frente a uma 
situação de emergência 

•  Providenciar a execução dos primeiros socorros 
básicos 

•  Facilitar a atuação do médico veterinário 
– Procurar atendimento veterinário rapidamente 
– Não fazer procedimentos complexos por conta própria 

Montagem da caixa de 
emergência 

§ Tesoura: Para cortar a faixa, gaze e para cortar os pêlos em volta da ferida. 
 

§ Loção anti-séptica: para tratamento de feridas, abrasões, pequenas 
queimaduras, e as chamadas feridas em hot spots.  
 

§ Gaze: para limpeza, tampar e forrar ferimentos.  
 

§ Toalhinhas de álcool: use para limpar a tesoura, pinça e mãos. (Não use nas 
feridas)  
 

§ Povidine: Tem ação antisséptica na prevenção de infecção em queimaduras, 
lacerações e abrasões. (Não use nas feridas) 
 
 

Montagem da caixa de 
emergência 

§  Lente de aumento: para localizar objetos entre os dedos nas  ou para ver pulgas, 
carrapatos e insetos que picam.  
 
 
§  Luvas: para proteger as mãos e prevenir contaminação.  
 
 
§  Fralda de emergência e cobertores: ajudam a proteger o carro quando o animal 
vomita ou tem sangramento.  
 
 
§  Faixa de gaze: para cobrir e proteger áreas feridas e confecção de focinheira 
temporaria (até o animal mais bonzinho pode morder se estiver doente ou ferido)  
 
 
§  Pinça: para remover gentilmente objetos da pele e patas.  
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PRIMEIROS SOCORROS EM 

PEQUENOS ANIMAIS 
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13 

ABSCESSO 

- Podem ocorrer por várias causas (feridas perfurantes , mordidas, arranhaduras)  
- Podem ocasionar bastante dor e ser de diversos tamanhos 
- Acontecem em qualquer lugar (abscesso dentário e de glândulas paranais) 
- Requerem atendimento nas primeiras 24 horas 

14 

- Use luvas e lave as mãos. Evite o contato com as secreções 
- Não tente drenar o abscesso você mesmo(a) 
- Não tente manipular a região, principalmente em gatos 
- Não dê ou aplique nenhum medicamento sem prescrição veterinária 

ABSCESSO 

Crise Convulsiva 

•  Distúrbio transitório da função cerebral, com início 
súbito, parada espontânea e tendência a recidivas. 

•  Na maioria das vezes a crise é generalizada. 

•  Epilepsia, intoxicações, hipoglicemia, tumores, 
problemas hepáticos 

Crise Convulsiva 

Crise Convulsiva 
•  Procedimento 

– Colocar o animal em local calmo, sobre um colchão ou 
almofada, onde não possa se machucar 

– Registre a duração da crise, se começou com alguma 
parte específica do corpo (cabeça, membros ou de um 
dos lados) e em caso de repetição, o número de crises e 
o intervalo entre elas 

– Não colocar as mãos dentro da boca do animal! 
–  Jogar água, gritar com o animal ou bater NÃO farão 

que a convulsão termine 

Angústia respiratória 

• Edema pulmonar 
•  Acúmulo de líquido dentro do pulmão. 

•  Pode levar o animal ao óbito rapidamente, caso não 
seja tratado, devido à incapacidade de realizar as 
trocas gasosas. 
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Angústia respiratória 

•  Dificuldade respiratória. 
•  Cianose. 
•  Pescoço esticado. 

Edema Pulmonar 

•  Procedimento: 
– Restringir a atividade física (evitar até que caminhe) 

– Se possível, confinamento ate o atendimento 
veterinário. 

– Evitar o estresse e a ansiedade (não conter) 

• Obstrução de vias aéreas   
•  Doença respiratória (secreções tumores, fungos) 
•  Espasmo de laringe 
•  Edema ou obstrução nasal 
•  Corpos estranhos 
•  Colapso traqueal

Outras causas de 
angústia respiratória 

• Doença pulmonar parenquimal

• Doença da cavidade pleural
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CONTUSÃO PULMONAR 

- Hemorragia do parênquima pulmonar devido ao 
desgarro e  esmagamento ocasionados por traumas 
diretos ao tórax 
 

- Pequenos volumes de sangue podem ocasionar 

grandes  desequilíbrios ventilação / perfusão 
 

- Pode ocorrer edema pulmonar em pacientes em choque 

 submetidos a ressuscitação com líquidos 

parenterais 

• ACIDENTES DE CARRO 
• Gatos 11 - 20%  
• Cães 35 - 57% 
• 20-25% contusões pulmonares e 10-17%  pneumotórax  

(Kolata, 1974; Spackman, 1984; Selcer, 1987 Tamas, 1985) 








• Síndrome do gato voador (413 gatos) 
§ Traumatismo torácico em 90% dos casos 
§ 52 % contusões pulmonares e 30% pneumotórax  

(Houlton, 1992; Griffon, 1994)

SINAIS CLÍNICOS 

- “Angústia respiratória” 

- Taquipnéia 

- Alterações posturais  

- Respiração superficial e rápida, esforço expiratório   
(padrão restritivo) 

- Cianose 

- Expectoração de sangue ou líquido sanguinolento 

- Crepitações ásperas à auscultação 

MANEJO 
- Hospitalização e restrição da atividade física 

- Possível comprometimento de outros órgãos 

- Observação durante, no mínimo, 24 horas 

- Arritmias cardíacas à miocardite traumática 

- Terapia de suporte respiratória e cardiovascular 

- Complicações  

* Pneumonia bacteriana 
* SARA

Eletrocussão 

•  Choque elétrico, normalmente decorrente de 
mastigamento de fios. 

– Arritmias cardíacas 

– Destruição tecidual (queimaduras) 

– Edema pulmonar 
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Eletrocussão 
•  Procedimentos 

– Não tocar no animal se ele estiver ainda em contato 
com a fonte de eletricidade 

–   Desligar o eletrodoméstico ou a energia do local 

– Se não for possível, use um bastão seco e de material 
não condutor para afastar o animal do fio 

– Verifique se o animal respira e tem pulso 

– Cubra o animal com um cobertor para evitar perda de 
calor 

– Procure atendimento veterinário imediatamente 32 

DILATAÇÃO GASTRICA 

•  Dilatação do estômago 
•  Compressão dos pulmões e sequestro do sangue 
•  Ansiedade, ânsia de vômito, vômita saliva e espuma 
•  Não há nada a ser feito, apenas procurar atendimento imediato 
•  Não dar nada por via oral ao animal 

Hemorragia 

•  Perda excessiva de sangue devido a traumatismo, 
doenças sistêmicas, cortes, etc. 

•  Pode levar animal a óbito por anemia e choque 
hipovolêmico. 

Hemorragia 
•  Procedimento: 

–  Colocar o animal em decúbito lateral 
–  Fazer compressão sobre a área do sangramento 
–  Usar compressas, toalhas, absorvente ou até fraldas 
–  Não remover os coágulos (pode ocasionar a volta do 

sangramento) 
–  Se o sangramento não para, coloque novas camadas 
–  Elevar os membros acima da altura do coração 
–  Compressão das artérias  
–  Torniquete/garrote (?) Potencialmente perigoso 
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Hemorragia 
•  Sinais de sangramento interno: 

–  Mucosas pálidas 

–  Pulso fraco e acelerado 

–  Extremidades frias 

–  Tosse com sangue 

–  Animal progressivamente menos ativo ou deprimido 

–  Procurar atendimento veterinário imediatamente 

Prolapso retal 
•  Exposição de parte da mucosa do reto, devido a 

aumento da motilidade instestinal (diarréia persistente, 
verminose, sobrecarga alimentar, etc) 

Prolapso retal 

• Procedimento: 
– Umidificar a área usando gazes 

embebidas em  solução salina a 0,9% 
(gelo) 

Fraturas expostas 

• Fratura com exposição óssea, 
normalmente acompanhada de 
hemorragia. 

Fraturas expostas 
•  Procedimento: 

– Bandagem sobre o foco hemorrágico 
– Limpeza com solução fisiológica 

Distocia 

•  É a anormalidade no parto, que pode ser 

caracterizada por ausência de fetos entre 4 e 6 horas 

após o início o trabalho de parto; ausência de parto 

mesmo com fetos no útero; contrações fracas ou 

infrequentes; ausência de fetos até 2 a 3 horas após 

o rompimento das membranas amnióticas. 
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Distocia 

•  Procedimento: 
– Deixar o animal em ambiente calmo 

–  Retirar as membranas fetais 

– Limpar a boca do filhote 

– Fricção-estímulo com uma compressa 

Proptose do bulbo Ocular 

•  Deslocamento do bulbo ocular para fora da 
órbita. 

•  Ocorre pr incipalmente secundár io a 
traumatismos 

•  Em certas raças somente com a contenção 
pode ocorrer 

Proptose do bulbo ocular 

• Procedimento: 
– Limpeza com solução fisiológica 

– Manter umidificado com tampões 
embebidos em solução fisiológica 

Envenenamentos 

•  Intoxicação por substâncias que 
podem causar disfunção orgânica 
severa, inclusive com possibilidade 
de evolução para óbito. 
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Envenenamentos 

•  Procedimento: 
– Aferir a temperatura retal 

– Se intoxicação por via cutânea, dar banho no 
animal imediatamente 

– Levar o possível agente tóxico 

– Não provocar vômito 

Parada cardíaca 

•  Parada do coração devido à evolução de 
doença sistêmica, traumatismo, distúrbios 
hidroeletrolíticos, etc. 

•  Danos irreversíveis ao cérebro após 4 
minutos. 

Parada cardíaca 

•  Identificação: 
– Inconsciência  
– Ausência de respiração 

– Ausência de pulso e batimentos cardíacos 

– Cianose 

– Dilatação da pupila 
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Compressão cardíaca externa 

- 100 vezes por minuto 

-  Relação compressão relaxamento = 1:1 

-  Palpar o pulso 

- As compressões não devem parar 

Respiração boca-focinho 

- 10 vezes por minuto 

-  Vedar a boca 

-  Não é mais importante que a massagem cardíaca 

Posicionamento após a estabilização 
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Maior  índice de 
sucesso 

Menos danos para o 
paciente 

Conclusão 

Maior agilidade dos 
procedimentos realizados 

pelo veterinário 

Primeiros Socorros 
adequadamente 

realizados técnico 

Situação de Emergência 


