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Epidemiologia

• A grande maioria das vítimas estará permanentemente 
afastada de seus trabalhos (130.000 pessoas/ano - EUA, 
2005)

• O custo direto de tratamento das vítimas está estimado 
entre  US$ 25-60 bilhões/ano (EUA)

• O impacto é enorme, pois a maioria são jovens...

Cohen & Marion, 2005; Crippen DW, 2010



Epidemiologia
Cães atropelados e gatos paraquedistas

os demais brigam entre eles… 





Por isso devemos assumir que 
todo TCE pode ser politrauma e todo 

politrauma é um TCE potencial ! 



Temos que ser rápidos !

•  Morte tardia x $ x Prognóstico
•  Atenção primária x Precocidade
•  Falta de estudos clínicos com evidência veterinária



Princípios da Abordagem de Urgências

•ABC’s
• Respeitar a hora de ouro: Minuto de ouro
•Anamnese: CAPÚM
•Abordagem Secundária
•Monitorização   

facebook/julyvet



Classificação Clínica pela ECAG

• TCE Leve: 15 a 18 pontos
• TCE Moderado:  9 a 14 pontos
• TCE Grave: 3 a 8 pontos

• Escala pode estar afetada pela hipotensão, 
paralisia, sedação

Shores, 1989 ; Lorenz & Kornegay, 2004 



Respostas neurológicas Pontos

ATIVIDADE  MOTORA 

Andar normal, nervos cranianos normais 

Hemiparesia, tetraparesia ou atividade decerebrada 

Decúbito e atividade extensora rígida intermitente 

Decúbito e atividade extensora rígida constante 

Decúbito e atividade extensora rígida constante com opistótonos 

Decúbito, hipotonia muscular, reflexos espinhais ausentes
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NERVOS CRANIANOS 

Reflexo pupilar (PUP) normal, nistagmo fisiológico 

Reflexo pupilar (PUP)  e nistagmo fisiológico diminuídos 

Miose fixa e nistagmo fisiológico diminuídos 

Pupilas puntiformes e nistagmo fisiológico ausente 

Midríase unilateral, arresponsiva e nistagmo fisiológico ausente 

Midríase bilateral, arresponsiva, e nistagmo fisiológico  ausente
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NÍVEL DE CONSCIÊNCIA 
Períodos ocasionais em alerta ou responsivo ao ambiente 
Depressão ou delírio, respostas ao ambiente podem ser inadequadas 
Estupor, responsivo ao estímulo visual 
Estupor, responsivo ao estímulo auditório 
Estupor, responsivo somente aos estímulos neurológicos repetidos 
Comatoso, sem resposta a qualquer estímulo
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Abordagem primária

Ar
Boa respiração 
Circulação 



Posição vs. PIC



Regulação de Fluxo

Monro-Kellie: Vic total fixo

Pressão 

Volume



Neuroproteção  
Fisiológica 

6N



Cuidado com:
Furosemida 
Manitol 
Corticoides
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devemos Monitorar a PIC ?

" There are few studies evaluating ICP 
monitoring systems in dogs and cats, 
because expense and invasiveness 

preclude widespread use."



• Sabemos que se não evoluem bem em 24-48 
horas ou em coma:

•  Considerar descerebração 
•  Px de Morte ou disfunção permanente

•  Mas talvez seja a PIA…



www.criticalstore.com.br


