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O ABC do TraumaO ABC nas 
Emergências



os cursos ABC 

•Mais de 1300 veterinários 
treinados em 10 países em 
30 cursos

•Mais de 10 novos 
instrutores formados



A idéia de manter os objetivos de 
treinar não especialistas e promover 
os times de resposta rápida continua 

sendo o pilar do trabalho 



•  1º tempo: 1ºs segundos a minutos depois 
do evento 

• 2º tempo: Minutos até várias horas depois 
do evento 

• 3º tempo: Vários dias até semanas depois 
do evento 

Distribuição Trimodal da Morte

Gunst M, Ghaemmaghami V, Gruszecki A, et al. Changing epidemiology of trauma 
deaths leads to a bimodal distribution. Proc (Baylor Univ Med Cent), 2010;23(4):349–354.



 1º e 2º Tempos



 3º Tempo



 3º Tempo

• Por sepse e SDMO

• Todas as manobras realizadas durante a 
abordagem primária serão responsáveis pela 
evolução tardia

• Recomendações para APHV e manobras 
invasivas de urgências



Fluxograma de Atendimento Clínico 

Realizar Localização Hemodinâmica e Estabelecer Relação Centro-Periférica

Sempre iniciar o Exame Clínico pelo ABC e a Anamnese pelo CAPÚM

Chamar a UTI para Internação 
Compulsória

Se houver: 
Hipotensão com PAM < 70 mmHg ou 

PS < 100 mmHg em gatos ou < 90 mmHg em cães 
Rebaixamento da Consciência 

e/ou Hipotermia

Se houver mais de 2 sinais de 
vasoconstrição periférica solicitar

Ht - PT - Glicose e Lactato 

Toda consulta deve ter a PA medida e a curva de oximetria analisada, 
com a devida anotação no prontuário

Processo somente válido para todas as 
Consultas Regulares

Sinais de Vasoconstrição Periférica
Mucosas Pálidas

TPC > 3 seg
Delta Tcp > 6,5o em Cães ou > 8o em Gatos

Curva alterada ou sem sinal na Oximetria de Pulso
Ausência de Borborigmos



Nosso cenário é crítico !



e repleto de possibilidades para 
pouco tempo e muita pressão !



  Intensivet Veterinary Consulting ®  

intensivet@gmail.com  

Por isso a reanimação primária 
é responsabilidade de todos 
os veterinários em qualquer 

segmento hospitalar !



intensivet@gmail.com

@ricobveccs



www.criticalstore.com.br


