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EXAME DE ESTADO GERAL  
 

 
 

 
1. Identificação do Paciente – espécie, raça, idade, sexo 
 
2. História pregressa – devemos sempre saber quais as doenças que o animal já teve, quais os 
tratamentos a que foi sujeito, se já fez alguma cirurgia e se está vacinado. Procurar saber 
também o meio ambiente do animal, ou seja se é um animal de rua ou se vive em casa, se 
houve grandes alterações no meio ambiente dele, como mudança de casa ou chegada de um 
novo membro da família 
 
3. Exame do Paciente 
3.1 Atitude Geral (no consultório esta parte é feita enquanto o animal ainda está no chão) 

a. Estado de Consciência – é reflexo do estado de saúde de um animal.  
i. Normal: quando reagem normalmente aos estimulos externos, tal como 

o som e o movimento 
ii.  Obnubilado: apático, deprimido 
iii.  Estupor: estado pronunciado de indiferença em que o animal se mantêm 

quieto e não responde aos estímulos externos.  
iv. Coma: estado de inconsciência 

 

b. Comportamento 
i. Normal 

ii.  Ansioso-  pode ser apenas devido ao stress de estar no consultório. 
iii.  Deprimido 
iv. Sonolento 
v. Agressivo 

 

c. Postura 
i. Deitado  

ii.  Sentado 
iii.  Lordose - Curvatura anormal da região dorso-lombar em forma de arco, 

apresentando concavidade dorsal. 
iv. Cifose - Curvatura anormal da região dorso-lombar em forma de arco, 

apresentando convexidade dorsal 
v. Escoliose - Desvio lateral da coluna vertebral 
vi. Pescoço estendido – pode ser indicação de dispneia. 

vii. Posição de oração mulçumana – um cão com dor abdominal, causada 
por exemplo por pancreatite, assume uma posição em que a cabeça está 
apoiada nas patas dianteiras e o quarto posterior está levantado. 

viii.  Abdução dos cotovelos (posição ortopneica) – indica dor torácica ou 
dificuldade em respirar (dispneia). Acontece, por exemplo, na asma 
felina ou na doença pulmonar obstructiva. 

 

Cães e Gatos 
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d. Condição corporal geral 
i. Emaciado – é um estado extremo de perda de peso onde há 

comprometimento da saúde do animal. 
ii.  Magro 
iii.  Normal 
iv. Gordo /Obeso – a impossibilidade de palpar as costelas sugere 

obesidade. 
 

e. Locomoção 
i. Normal 

ii.  Claudicação-  ocorre, por exemplo, num cão com panosteíte, ou numa 
fractura. 

iii.  Rigidez – acontece no animal com tétano 
iv. “Déficit” da motricidade e da propriocepção – ocorre nos gatos com 

tromboembolia na bifurcação da aorta e nos cães com hérnia discal 
 
3.2 Pele  
c. Coloração – devem-se afastar os pêlos para observar a pele e reparar na existência de 

lesões, seborreia, prurido ou outras alterações. Também se deve verificar a existência de 
alopécia que pode ser local ou difusa. Uma alopécia simétrica e bilateral pode ser devida a 
endocrinopatias como o hiperadrenocorticismo e o hipotiroidismo. 

 
d. Espessura – está aumentada numa hiperqueratose, no hipotiroidismo, numa dermatite. 

Está diminuida no hiperadrenocorticismo. 

 
e. Temperatura- verificar a temperatura da pele colocando a face dorsal das mãos junto ao 

corpo do animal. Um aumento localizado da temperatura da pele ocorre em áreas onde há 
inflamação (edema) 

 
3.3 Mucosas  
 a. Mucosas Utilizadas 

♣ Bucal 
♣ Conjuntival 
♣ 3ª Pálpebra 
♣ Vaginal 
♣ Peniana 

 

c. Elasticidade (estado de hidratação). “Pinçar” a pele com os dedos e largar. Verificar o 
tempo que a pele demora a voltar ao estado inicial. Quanto maior for esse tempo maior é o 
estado de desidratação. 

i. Normal 
ii.  Ligeira 

iii.  Moderada 
iv. Severa 

Pressionar abaixo da 
arcada orbitaria e puxar a 
pálpebra inferior 
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b. Coloração das mucosas 
Cor Interpretação Causas possiveis 

Rosada Normal (ter em atenção a 
pigmentação natural das mucosas de 
certas raças) 

Adequada perfução e oxigenação dos 
tecidos periféricos 

Pálida Anemia, má perfusão, 
vasoconstrição 

Hemorragias, choque, diminuição da 
circulação periférica, stress 

Azulada Cianose – Aumento da quantidade de 
hemoglobina reduzida (não 
saturada). Má oxigenação 

Hipoxémia devido a doença 
cardiovascular ou pulmonar 

Vermelho 
vivo 

Congestão – aumento do aporte 
sanguíneo e vasodilatação. Pode ser 
activa (hiperémia) ou passiva 

Fase inicial do choque, sepsis, febre, 
inflamação sistémica 

Amarelada Ictericia - hiperbilirrubinémia Causa pré-hepáticas, hepáticas e/ou 
pós-hepáticas 

Com 
petéquias 

Coagulopatias Deficiência dos factores de 
coagulação, CID... 

 
 
c. Tempo de Replecção capilar – o tempo de replecção capilar reflecte a perfusão 
sanguínea dos tecidos periféricos e é um bom indicador da função cardiovascular 
 
Técnica: pressionar uma área da mucosa (acima da 
gengiva ou no lábio superior) e verificar o tempo que esta 
demora a passar de cor “branco” à coloração normal 

a. Normal <1,5 segundos 
b. Aumentado  > 1,5 segundos, quando a 

circulação está comprometida devido a 
choque, frio, doença cardiovascular, 
desidratação... 

 
d. Humidade– uma mucosa normal está sempre ligeiramente húmida. Quando estamos 
perante um caso de desidratação, a humidade natural das mucosas desaparece e estas 
tornam-se secas. 
 
e. Hemorragias  
 
f. Úlceras – a presença de úlceras, por exemplo na mucosa oral, pode indicar uma 
insuficiência renal, devido à transformação da ureia em amoniaco pela flora bacteriana. 

 
3.4 Linfonodos 

a. Linfonodos observados (Ver tamanho, forma, consistência, dor, aderências) 



Propedeutica médica - Prática   
 

 5 

 
 
 
  

Parotídeo 

Pré Escapular 

Axilar  

Inguinal 
Superficial 

Poplíteo 

Mandibular  Retrofaríngeo 

  
Linfonodo Localização Técnica 

Mandibular 
No ângulo da mandibula. Cranial e 
ventralmente à parótida e à glândula 
salivar 

 

Parotídeo Em condições normais não é palpável.  

Retrofaríngeo 

Os gânglios são duas fitas alongadas 
que se localizam entre o atlas e a 
faringe. Em animais sãos não são 
palpáveis. 

 

Pré  Escapular 
À frente do bordo cranial da escápula. 
Podem ser dificeis de palpar em cães 
obesos e fortemente musculados 
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Axilar 
Na zona axilar. Geralmente são de 
díficil palpação devido à musculatura 
envolvente 

 

Inguinal 
Superficial 

Na zona da prega da babilha 

 

Poplíteo 
Dorsalmente aos gastrocnémios. 
Entre o músculo bícipide femoral e o 
semitendinoso 

 
 

b. Alterações 
o Uma consistência anormalmente diminuída pode indicar necrose 
o Uma consistência mais firme do que o normal pode ser devida a uma infiltração 

por células inflamatórias ou neoplásicas. 
o Uma inflamação aguda pode produzir linfonodos dolorosos, enquanto que 

numa neoplasia ou inflamação crónica geralmente não se verificam processos 
dolorosos. 

o A hipertrofia generalizada dos linfonodos ocorre em doenças sistémicas 
o A hipertrofia também pode ser localizada, por exemplo no caso de afecções da 

boca, geralmente os linfonodos submandibulares, parotídeos e retrofaringeos 
estão aumentados. 

 
Nota: Diferenciar a hipertrofia de linfonodos de tumefacções, nódulos, massas ou gordura 
excessiva presente na mesma área. As estruturas anatómicas normais, como as glândulas 
salivares mandibulares e sublinguais, são frequentemente confundidas com os linfonodos. 
 
3.5 Sinais Vitais 

a. Temperatura  
 

♣ Lubrificar a ponta do termómetro e inseri-lo através do esfincter anal até ao recto, 
mantendo-o em contacto com a mucosa deste. 
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i Normal 
Espécie Temperatura (ºC) 

Cão  

Raças Grandes 37, 5 – 38, 5 

Raças Pequenas 38,5 – 39,2 

Gatos 37,8 – 39, 2 

ii  Aumentada 
o Hipertermia – pode ser fisiológica, devido ao stress e excitação 

do animal no consultório ou pode também ser devido a 
temperaturas exteriores elevadas ou à prática de exercício físico. 

o Febre – é um estado de hipertermia provocado por agentes 
pirógenos. 

iii  Diminuída - Hipotermia – síndrome cuja manifestação principal é o 
abaixamento da temperatura. Resulta do exagero da perda de calor ou da 
carência de produção. 
 

b. Pulso arterial 
Técnica: o pulso arterial é obtido por palpação 
de ambas as artérias femorais por um período de 
cerca de 15-30 segundo. O clinico posiciona-se 
na parte de trás do animal ou de um dos lados, e 
coloca os dedos na superficie medial da coxa, 
aplicando apenas pressão ligeira. Deste modo 
consegue-se verificar o ritmo, a frequência e a 
amplitude do pulso. 
 

o Frequência  
i Normal 
 
 
 
 

ii  Aumentada  - Taquiesfigmia. Pode ser devido ao stress e à 
excitação ou certa tipos de patologia como fibrilhação ventricular, 
hipóxia e anemia. 

 
iii  Diminuida  – Bradiesfigmia. Está associada a condições 

fisiológicas severas (hipotermia, hipotiroidismo, doença do SNC..) 
e ao uso de certas drogas (xilazina, digitálicos glicosídeos, 
tranquilizantes fenotiazinicos..) 

Espécie Pulso 
(pulsações/min) 

Cão  
Raças Grandes 60 - 140 
Raças Médias 70 -  160 
Raças Pequenas Até 180 
Gatos 120 - 240 
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o Ritmo – pode ser regular ou irregular .  
 
o Amplitude  – é determinada pela pressão digital necessária para anular a 

pulsação da artéria femoral. 
Ex: um pulso bastante forte é típico de uma persistência do canal arterial ou de uma 
hipertrofia cardíaca. Já um pulso fraco é muitas vezes detectado numa estenose 
subaórtica ou numa insuficiência da mitral. 

 
c. Movimentos Respiratórios 
Técnica: a observação dos movimentos respiratório é feita com o examinador 
posicionado de modo a conseguir visualizar tanto a zona do tórax como a zona do 
abdómen. Deve-se observar a frequência, o ritmo, o tipo de respiração, a simetria dos 
movimentos e a presença de qualquer ruído respiratório. 
 

o Frequência Respiratória  
i Normal 

 
 
 
 
 
 
 

ii  Aumentada  - Taquipneia ou polipneia. Pode ser devido ao 
exercicio, excitação, obesidade, calor, hipoxémia e/ou hipercápnia 
ou dor… 

 
iii  Diminuida  – Bradipneia ou oligopneia. Pode ser devido ao uso de 

certas drogas, como os tranquilizantes fenotiazínicos, a digoxina, os 
bloqueadores dos canais de cálcio, bloqueadores beta –
adrenérgicos.. 

 
o Presença ou ausência de dispneia – dispneia é a dificuldade de respirar. 

Pode ser inspiratória (por exemplo quando temos uma obstrução do trato 
respiratório superior) ou expiratória ( pode surgir, por exemplo, numa 
obstrução das vias aéreas inferiores) 

 
o Tipo respiratório 

1. Costoabdominal – é o normal 
2. Abdominal – predominante em casos de condições 

dolorosas do tórax, tais como pleurisia. 
3. Costal – acontece em situações dolorosas do abdómen. 

 
 

Espécie Freq. Respiratória 
(movimentos respiratório/min) 

Cão  
Raças Grandes 18 - 30 
Raças Pequenas 24 - 36 
Gatos 20-30 
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1. Identificação do Paciente – espécies, raça, número, idade, sexo 
 
2. História pregressa – devemos sempre saber quais as doenças que o animal já teve, quais os 
tratamentos a que foi sujeito, se já fez alguma cirurgia e se está vacinado. Procurar saber 
também o meio ambiente do animal, se é de exploração intensiva ou extensiva. 
 
3. Exame do Paciente 

3.1 Atitude Geral 
o Normal 
o Deprimido – um animal doente, normalmente apresenta-se deprimido. 
o Sonolento/Comatoso 
o Convulsões 
o Deitado – um animal em decúbito que não tenta se levantar quando 

abordado, sugere uma situação anormal. Ex: Pode ser o caso de lesão 
neuromuscular. 

 
3.2 Conformação 

o Normal 
o Cifose - Curvatura anormal da região dorso-lombar em forma de arco, 

apresentando convexidade dorsal. Pode ser sintoma de dor nos 
compartimentos gástricos. 

 
o Lordose - Curvatura anormal da região dorso-lombar em forma de arco, 

apresentando concavidade dorsal. 
o Escoliose - Desvio lateral da coluna vertebral 
 

3.2 Condição Corporal Geral 
o Emaciado 
o Magro 
o Normal 
o Gordo 

Grandes animais 
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3.4 Locomoção 

o Normal 
o Claudicação – Ex Artrite aguda  
o Rígidez – uma miopatia grave pode-se manifestar como uma rigidez 

muscular 
 

3.5 Estado de Hidratação – o estado de hidratação pode ser visto pela observação das 
mucosas (humidade) pela elasticidade da pele ou pela retracção dos olhos nas órbitas. 

o Normal 
o Ligeira 
o Moderada 
o Severa 

Prega de pele na tábua do 
pescoço 
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3.6 Pele  

o Normal 
o Seborreia 
o Tinha 
o Dermatite 
o Parasitas 
o Outras 
 

3.7 Mucosas  
o Bucal 
o Conjuntival 
o 3ª Pálpebra - O exame das mucosas oculares deve ser realizado abrindo-se 

as duas pálpebras e pressionando-se ligeiramente a porção dorsal do globo 
ocular para que haja a protrusão da terceira pálpebra. 

o Vaginal 
o Peniana 

 
 

Cor Interpretação Causas possiveis 
Rosada Normal (ter em atenção a 

pigmentação natural das mucosas 
de certas raças) 

Adequada perfução e oxigenação dos 
tecidos periféricos 

Pálida Anemia, má perfusão, 
vasoconstrição 

Hemorragias, choque, diminuição da 
circulação periférica, stress 

Azulada Cianose – Aumento da quantidade 
de hemoglobina reduzida (não 
saturada). Má oxigenação 

Hipoxémia devido a doença 
cardiovascular ou pulmonar 

Vermelho 
vivo 

Congestão – aumento do aporte 
sanguineo e vasodilatação. Pode 
ser activa (hiperémia) ou passiva 

Fase inicial do choque, sepsis, febre, 
inflamação sistémica 

Amarelada Ictericia - hiperbilirrubinémia Causa pré-hepáticas, hepáticas e/ou 
pós-hepáticas 

Petéquias Coagulopatias Deficiência dos factores de coagulação, 
CID... 

 
 

3.8 Tempo de Replecção capilar 
Técnica: pressionar uma área da mucosa (acima da gengiva ou no lábio superior) e 
verificar o tempo que esta demora a passar de cor “branco” à coloração normal 

c. Normal <2-3 segundos 
d. Aumentado  > 2-3 segundos, quando a circulação está comprometida 

devido a choque, frio, doença cardiovascular, desidratação... 
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1. Submandibular 

2. Parotideo 

3. Retrofaríngeo 

4. Pré escapular 

5. Inguinal Superficial 

6. Retromamários 

 
 

3.9 Linfonodos 

Durante o exame dos linfonodos, deve ser avaliado seu tamanho. Normalmente, esta avaliação 
é feita através da palpação, mas em casos intensos, pode-se detectar aumentos de volume 
visualmente. Várias doenças estão associadas a aumento do volume dos linfonodos. 
Normalmente, os processos inflamatórios de uma determinada região do corpo provocam o 
aumento do tamanho do linfonodo regional correspondente. Algumas afecções, porém, 
relacionam-se directamente com o aumento de volume dos linfonodos. É o caso, por exemplo, 
da leucose dos bovinos e da linfadenite 
caseosa dos pequenos ruminantes. 

Outros aspectos a serem avaliados no 
exame dos linfonodos é sua 
consistência, sensibilidade, mobilidade e 
temperatura. Os processos inflamatórios 
dos linfonodos (adenite ou linfadenite) 
causam, além do já citado aumento de 
volume, uma sensibilidade local com 
diminuição de sua mobilidade e aumento 
da temperatura.  

 

 

3.10 Úngulas /casco 
o Normal 

Comprida Hiperplasia interdigital Ùngulas em tesoura 

   

(só nos bovinos) 
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3.11 Sinais Vitais 

o Temperatura 
Espécie Temperatura (ºC) 

Equinos 37,5 – 38,5 

Bovinos 37,8 – 39,2 

 
o Pulso Arterial - O pulso arterial pode ser avaliado pela palpação da artéria 

maxilar externa ou da artéria coccígea 
 
 
 
 

o Frequência Respiratória 
 
 
 
 
 
 

3.12 Veia Jugular 
A veia jugular não é facilmente visível em condições normais, e sua replecção 
espontânea e evidente normalmente está associada a distúrbios circulatórios. A veia 
jugular torna-se visível se for feita uma ligeira compressão na região ventral do 
pescoço do animal (prova do garrote). Todavia, a jugular deve engurgitar-se apenas na 
porção próxima à cabeça. Caso haja o seu engurgitamento também na porção próxima 
ao coração, provavelmente está-se diante de um quadro de estenose/insuficiência da 
valva tricúspide (comum em endocardites bacterianas). 

o Normal 
o Engurgitada 
o Pulso - Em animais não muito gordos, pode ser observado um pulso rítmico da 

veia jugular que é fisiológico (é pré-sistólico). Todavia, é importante verificar 
se esse pulso não coincide com a sístole cardíaca, já que neste caso o pulso 
observado significa o refluxo sangüíneo devido a uma insufuciência da valva 
tricúspide.  

 
3.13 Veia Mamária 

o Normal - Em bovinos leiteiros, a veia mamária apresenta-se permanentemente 
repleta e facilmente visível. 

o Pulso 
 
3.14 Edema submandibular/peito 
A sua presença indica problemas circulatórios 
(insuficiência cardíaca) ou parasitismo (p.e fasciola). 

Espécie Pulso (pulsações/min) 
Equino 28 - 46 
Bovino 60 - 72 

Espécie Freq. Respiratória  
(movimentos respiratório/min) 

Equino 8 - 16 
Bovino 20 - 30 

Nos bovinos 

Nos equinos 
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EXAME DO APARELHO RESPIRATÓRIO  

 
 
 
1. História 

Corrimento Nasal 
o  Simetria 

� Unilateral 
� Bilateral 
 

o Aspecto 
� Seroso – podem ser provocados por corpos estranhos, doenças 

alérgicas ou infecções agudas a vírus. 
� Mucoso  
� Purulento 
� Hemorrágico 

• Epistaxe – saída uni ou bilateral de sangue pelas narinas e 
boca. Pode ser devida a lesões provocada por  
traumatismos, corpos estranhos, etc., ou secundária a 
estados hemorrágicos que provoquem fragilidade vascular  
ou alterações de coagulação do sangue. 

 

• Hemoptise – o sangue proveniente do pulmão e vias 
respiratórias é expelido para o exterior pela boca e narinas 

 

• Hematemese- o sangue é proveniente do estômago. 
 

o Cor 
� Incolor 
� Amarelo – devido à bilirrubina, nas ictericias 
� Fuliginoso – por perda de sangue e transformação da hemoglobina 
� Verde – dada pela clorofila dos alimentos rejeitados pelas narinas 
 

o Cheiro 
� Inodoro 
� Pútrido 
� Ácido – quando há explusão de suco gástrico e alimentos pelas 

narinas 

Tópicos mais importantes a reter 
 

• Conformação / condição corporal 
• Estado de hidratação 
• Linfonodos 
• Mucosas 
• Sinais vitais   

Cães e Gatos 
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o Modo 
� Contínuo – coriza e processos inflamatórios 
� Ocasional – depende dos movimentos e posição da cabeça 
� Intermitente- o processo não é permanente e situa-se nos seios 

 
Espirro 
O espirro representa, em principio, um acto de defesa a cargo do trigémio e é 
provocado pela irritação da pituitária, devido a processos congestivos da mucosa nasal 
na sua fase inicial ou à presença de corpos estranhos, poeiras, parasitas, etc. 

o Esporádico 
o Por acessos ou em salva – definem, nalguns doentes, crises paroxósticas de 

alergia. 
o Sob determinadas circunstâncias – podem ser manifestações de júbilo nos 

cães. 
 

Tosse 
A tosse é um acto reflexo de defesa que resulta da irritação das terminações nervosas 
do trigémio, glossofaríngeo e vago 

o Frequência 
� Acessos 
� Rara 
� Intermitente 
� Frequente 
� Contínua 
 

o Modo 
� Fácil 
� Difícil 
� Dolorosa – nas situações de espasmo e na pleurodonia 

 

o Força 
� Apagada 
� Débil 
� Forte 
 

o Duração 
� Longa 
� Curta 
� Abortada- se a tosse se inicia e logo se interrompe 

 

o Timbre 
� Gorda- de origem respiratória, com presença de bastante 

exsudado. 
� Semi-gorda – a quantidade de exsudado é menor que na anterior. 
� Seca- ausência de exsudados. Pode ser devido a irritação local. 

 



Propedeutica médica - Prática   
 

 16 

Respiração alterada 
o Eupneia – respiração normal e fácil, inconsciente. 
o Dispneia- é a variação qualitativa da respiração, em geral como medida de 

defesa, produzida pela excitação mórbida do centro respiratório e 
manifestando-se como respiração forçada e consciente. 

 
2. Exame Físico 

Movimentos Respiratórios 
o Profundidade 

� Superficial – a duração dos movimentos respiratórios é muito 
curta. Frequente em casos de dor. 

� Profundo  
o Tipo 

� Costoabdominal – o tórax e o abdómen aumentam e diminuem 
simultaneamente. 

� Costal- o tórax é activo nas duas fases da respiração, sendo o 
volume do abdómen inalterável. Devido a processos dolorosos 
do diafragama, ascite, útero grávido, neoplasias do abdómen, 
peritonite. 

� Abdominal – não há movimento do tórax. Occore devido a 
alterações dos músculos intercostais, em mielites, em processos 
dolorosos da serosa pleural. 

o Ritmo 
� Sucessão e amplitude 

• Respiração sobressaltante 

• Respiração de Cheyne – Stokes – aumento progressivo da 
amplitude dos movimentos respiratórios seguidos de seu 
decréscimo até breve fase de apneia, inicinando-se novamente. 
Ocorre quando há alteração da PCO2 e da PO2. 

• Respiração de Kussmaul- respiração lenta e profunda. Ocorre 
em intoxicações garves, acidose metabólica e ceto-acidose. 

• Respiração de Biot ou meníngica – movimentos respiratórios de 
igual amplitude interpoladas por períodes de apneia. 

• Respiração sincopal  - amplitude decresce até à suspensão da 
respiração. 

• Respiração interrompida – pausa entre a inspiração e expiração. 
Ocorre quando há dor. 

 

� Alargamento/encurtamento- tanto a inspiração como a expiração podem 
ser encurtadas, em geral, como defesa contra sensações solorosas da 
pleura ou da parede costa. Podem também ser alragadas devido a 
dificuldades da circulação do ar provocadas por estenoses, bronquiolites 
ou compressões. 
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� Fraccionamento dos movimentos respiratórios –a inspiração ou 
expiração é interrompida para logo continuar. Deve-se a defesa contra a 
dor ou dificuldades mecânicas como é o caso de aderências. 

 

� Assimetria de dilatação – dilatação desigual das duas metades do tórax 
durante a inspiração. Pode ocorrer devido a estenose de um brônquio 
principal, aderências da pleura ou pela infiltração considerável de um 
dos pulmõs. 

 

� Respiração discordante – quando ocorre alteração dos nervos frénicos, 
o diafragma deixa de ser activo e é aspirado para dentro do tórax na 
inspiração. As vísceras abdominais acompanham-no e, ao alargamento 
do tórax corresponde a redução do abdómen.. Frequente no hidrotórax. 

 

o Modo Respiratório 
� Eupneia 
� Dispneia 

• Inspiratória – Provocada por estenoses nasais, laríngicas 
ou brônquicas. Evidencia-se por uma atitude ortopneica, 
uma expressão facial ansiosa, depressão dos espaços 
intercostais, inspiração prolongada, maior amplitude dos 
movimentos respiratórios e, por vezes, cianose. 

 

• Expiratória – é manifestação constante dos estados de 
bronquiolite e de enfisema e evidencia-se por uma 
alargamento da expiração. 

 

• Mista – dificuldade comum às duas fases respiratórias. 
Resulta de probelmas da circulação do ar nas vias 
respiratórias num e noutro sentido e pode ainda ser 
provocada por afecções pulmonares com diminuição da 
superfície de hematose 

 

• Cinética – ocorre em situações de exigências 
respiratórias acrescidas, como no exercício  

 

• Estática – é aquela que, sendo já evidente durante o 
repouso, se agrava naturalmente pelo exercício. 

 

o Frequência Respiratória 
 
 

�  

Espécie Freq. Respiratória 
(movimentos respiratório/min) 

Cão  
Raças Grandes 18 - 30 
Raças Pequenas 24 - 36 
Gatos 20-30 
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� Taquipneia ou polipneia – aumento da frequência respiratória 
por causas pulmonares ou extrapulmonares (respiratórias ou 
cardíacas) 

 

� Bradipneia ou oligopneia – diminuição da frequência 
respiratória por acção de medicamentos, agonia e encefalopatias. 

 
� Apneia – não há respiração durante curtos espaços de tempo. Ex: 

espasmo da laringe 
 

Narinas 
o Ar expirado 
Em condições normais, o ar expirado é inodoro e constitui duas colunas de ar 
que se tornam visíveis no tempo frio. As alterações do cheiro, a desigualdade 
das colunas de ar e as variações de temperatura constituem as possíveis 
anomalias do ar expirado. 
 

� Colunas de ar – a sua força pode ser medida colocando as costas das 
mãos junto às narinas ou com o auxílio de uma superfície espelhada de 
vidro ou metal. A força da coluna de ar pode-se avaliar pelos circulos 
concêntricos formados. 

• Iguais 

• Desiguais – resulta de dificuldades de trânsito nas fossas nasais. 
o Alteração das duas colunas: pode ter origem nas duas 

fossas nasais, nos brônquios e pulmão ou numa afecção 
geral. 

o Alteração de uma coluna: pode ter origem nas vias aéreas 
superiores, pela presença de pólipos, tumores, 
inflamação, corpos estranhos, parasitas, etc. 

� Temperatura – a temperatura do ar expelido é função da temperatura 
geral do organismo, do grau de irrigação sanguínea e temepratura das 
regiões com as quais o ar contactou, desde o pulmão até ao exterior. 

 

� Cheiro – o clinico faz uma concha com a mão e transporta rapidamente 
o ar expirado até às próprias narinas. 

• Normal 

• Pútrido/fétido -  as necroses de tecidos, a retenção de alimentos 
na boca, as bronquiectasias, a pneumonia gangrenosa são 
situações que provocam cheiro fétido. 

• Acetona  - em casos de diabetes mellitus complicada por 
acetonémia. 

• Amoniacal – revela a presença de amoníaco, proveniente de uma 
insuficiência renal com a transformação da ureia em amoniaco 
pela população bacteriana.  

 
o Narinas 

• Limpas 
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• Obstruídas – por exemplo, por tumores ou corpos estranhos. 
• Secas – por desidratação severa. 
• Húmidas 
 

Fossas nasais  
o Normal 
o Anormal – podem ocorrer, entre outras coisas, alterações de cor, presença 

de corpos estranhos, pólipos ou diversos tipos de tumores, cicatrizes, 
vesiculas ou nódulos. Verificar também a presença de exsudados 
inflamatórios, que são comuns na esgana. 

 

Seios Maxilares e Frontais (percussão) 
É feita com os dedos indicador e médio, dobrados 
sobre a região, alternado de um lado e do outro, 
para comparação. Deve-se fechar a boca do 
animal. 

o Normal (timpânico) 
o Anormal (maciço) – pode ser devido a 

espessamentos da mucosa, neoplasias, 
osteodistrofias ou pela presença de 
exsudados que abafam as vibrações da 
parede óssea. 
 

Laringe e Traqueia 
o Palpação 

� Normal 
� Deformações – bócio, 

neoplasias, etc. 
o Sensibilidade – verificar se o animal têm 

dor. 
o Auscultação 

� Sopro laringo-traqueal 
� Outros 
 

Tórax 
A inspecção é feita com o clinico numa posição oblíqua em relação ao animal e se 
possível o animal deve ser visto por cima. Ambos os lados devem ser verificados. 

o Conformação do Torax 
� Normal 
� Aumentado 

o Unilateral – quando é atingido apenas um lado do tórax 
(derrames pleurais, dor, pneumotóax, contusões, fracturas) 

o Bilateral – quando estão atingidos os dois hemitórax, dando a 
configuração de tonel, com abaulamento máximo nas zonas 
médias (enfisema alveolar crónico) 

� Diminuído 
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o Unilateral – aderências num dos hemitórax, colapso pulmonar, 
atelectasia, fibrose pulmonar) 

o Bilateral – muito raro. Ocorre por exemplo numa situação de 
raquitismo, com estreitamento do diâmetro transversal do tórax. 
 

o Palpação – a palpação do tórax  deve ser realizada de cima para baixo e de 
diante para trás  e pode ser realizada das seguintes formas: 

� Com a ponta dos dedos (nos espaços intercostais) 
� Com a palma da mão 
� Com o dorso da mão 
 
 

o Auscultação (brônquios, pulmões e pleura) 
 

Nota: Devemos ter em atenção para não confundir o murmúrio vesicular com outros ruídos 
acidentais não patológicos, tais como os ruídos de natureza parietal (devido à deslocação dos 
pêlos debaixo do estetoscópio) ou ruídos de natureza digestiva (borborigmos) 

 

Murmúrio Vesicular  – em condições fisiológicas 
ouve-se o murmúrio vesicular que é formado por 
dois componentes: 

� O sopro laringo-traqueal – passagem de ar na traqueia, a através do 
estritamento laríngeo, diminuindo de intensidade da traqueia até aos alvéolos 
pulmonares. 

� Ruído vesicular – passagem de ar dos canais alveolares até aos alvéolos. O 
ruído é de fraca intensidade, tonalidade suave e cresce durante a inspiração e 
vai até a um terço da expiração. 

 

� Aumentado  
o Murmúrio Hipervesicular – uma parte do pulmão tenta compensar 

a falta de respiração de uma área pulmonar.  
o Múrmurio Hipervesicular Vicariante – o aumento do múrmurio 

verifica-se apenas numa zona 
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� Diminuído – em situações de enfisema, congestão, edema, exsudado, 
derrames pleurais, pneumotórax, hidrotórax (o tórax não se dilata 
completamente) 

Fervores – Têm origem pulmonar (alveolos e brônquios). São devidos à presença de 
secreções e exsudados no interior dos canais respiratórios, pelo que são modificados 
com a respiração e com a tosse. 

� Secos – provovados por exsudados espessos, duros que diminuem o 
calibre útil das vias respiratórias e o ar aumenta de velocidade.  
o Sibilantes – estenoses dos brônquios mais finos 
o Roncantes – mais grossos e menos secos 
o Crepitantes – finos, secos, rebentando como bolhas no fim da 

inspiração, quando o ar desenruga os alveolos, aglutinados por 
um exsudado inflamatório. 

 

� Húmidos – provocados por exsudados fluidos que se deslocam na 
árvore brônquica 
o Bolhosos ou subcrepitantes – aparecem na inspiração e 

expiração e são devidos à presença de muco e exsudados nos 
brônquios. 

o Cavernosos – são grossos fervores húmidos. 
 

o Percussão do tórax – nas pequenas espécies para a execução da percussão 
podem ser utilizados tanto os dedos sobe a parede, como o martelo de ponta 
de borracho ou um pleximetro de cortiça. 

 
� Som fisiológico normal– som claro que resulta da ressonância do ar contido na 

cavidade torácica 
 

� Alterações dos sons de percussão 
o Som claro exagerado – em casos de enfizema pulmonar ou diminuição da 

espessura da parede torácica. 
o Som maciço ou submaciço – devido a aumento da espessura da parede torácica 

por edema ou ossificação, por alterações do pulmão como atelectasia ou 
hepatização, ou por alterações da pleura devido a derrames pleurais. 

o Som timpânico – zonas de ar envolvidas por zonas condensadas (exsudados, 
atelectasia, edema, bronquiectasias, gases na pleura, pneumotórax) 
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o Som de vaso rachado – quando temos cavernas pulmonares comunicando 
directamente com as vias respiratórias. Ex: focos de atelectasia muito juntos 
entre si, em contacto com a parede torácica. 

 

 

 

 

 
(Nota: devido à semelhança do exame com o dos pequenos animais, dá-se apenas destaque 
para as diferenças entre  eles. Para mais informações ver o documento de Exame do Aparelho 
Respiratório de Cães e Gatos) 
 

Grandes animais 
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1. História 

Corrimento Nasal 
o  Simetria 

� Unilateral 
� Bilateral 

o Aspecto 
� Seroso – podem ser provocados por corpos estranhos, doenças 

alérgicas ou infecções agudas a vírus 
� Mucoso  
� Purulento 
� Hemorrágico 

• Epistaxe  

• Hemoptise  

• Hematemese 
o Cor 

� Incolor 
� Amarelo – devido à bilirrubina, nas icterícias 
� Fuliginoso – por perda de sangue e transformação da hemoglobina 
� Verde – dada pela clorofila dos alimentos rejeitados pelas narinas 

o Cheiro 
� Inodoro 
� Pútrido 
� Ácido – quando há expulsão de suco gástrico e alimentos pelas 

narinas 
o Modo 

� Contínuo – coriza e processos inflamatórios 
� Ocasional – depende dos movimentos e posição da cabeça 
� Intermitente- o processo não é permanente e situa-se nos seios 

 

Espirro 
o Esporádico 
o Por acessos ou em salva – definem, nalguns doentes, crises paroxísticas de 

alergia 
o Sob determinadas circunstâncias – podem ser manifestações de júbilo nos 

cães 
 

Tosse 
o Frequência 

� Acessos 
� Rara 
� Intermitente 
� Frequente 
� Contínua 

o Modo 
� Fácil 
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� Difícil 
� Dolorosa – nas situações de espasmo e na pleurodonia 

o Força 
� Apagada 
� Débil 
� Forte 

o Duração 
� Longa 
� Curta 
� Abortada- se a tosse se inicia e logo se interrompe 

o Timbre 
� Gorda- de origem respiratória, com presença de bastante exsudado 
� Semi-gorda – a quantidade de exsudado é menor que na anterior 
� Seca - ausência de exsudados. Pode ser devido a irritação local 

 
Respiração alterada 

o Eupneia – respiração normal e fácil, inconsciente 
o Dispneia - é a variação qualitativa da respiração, em geral como medida de 

defesa, produzida pela excitação mórbida do centro respiratório e 
manifestando-se como respiração forçada e consciente 

 
2. Exame Físico 

Movimentos Respiratórios 
o Profundidade 

� Superficial – a duração dos movimentos respiratórios é muito 
curta; frequente em casos de dor 

� Profundo  
o Tipo 

� Costoabdominal – o tórax e o abdómen aumentam e diminuem 
simultaneamente 

� Costal - o tórax é activo nas duas fases da respiração, sendo o 
volume do abdómen inalterável; devido a processos dolorosos 
do diafragma, ascite, útero grávido, neoplasias do abdómen, 
peritonite 

� Abdominal – não há movimento do tórax; ocorre devido a 
alterações dos músculos intercostais, em mielites, em processos 
dolorosos da serosa pleural 

o Ritmo - no ritmo respiratório normal, a inspiração, a expiração e a pausa entre 
elas têm todas a mesma duração; o ritmo respiratório é observado olhando 
atentamente para a corda do flanco, mesmo à frente da coxa 

o Modo Respiratório 
� Eupneia 
� Dispneia 

• Inspiratória – provocada por estenoses nasais, laríngicas 
ou brônquicas; evidencia-se por uma atitude ortopneica, 
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uma expressão facial ansiosa, depressão dos espaços 
intercostais, inspiração prolongada, maior amplitude dos 
movimentos respiratórios e, por vezes, cianose 

• Expiratória – é manifestação constante dos estados de 
bronquiolite e de enfisema e evidencia-se por uma 
alargamento da expiração 

• Mista – dificuldade comum às duas fases respiratórias; 
resulta de problemas da circulação do ar nas vias 
respiratórias num e noutro sentido e pode ainda ser 
provocada por afecções pulmonares com diminuição da 
superfície de hematose 

• Cinética – ocorre em situações de exigências 
respiratórias acrescidas, como no exercício  

• Estática – é aquela que, sendo já evidente durante o 
repouso, se agrava naturalmente pelo exercício 

o Frequência Respiratória 
 
 

�  

� Taquipneia ou polipneia – aumento da frequência respiratória 
por causas pulmonares ou extrapulmonares (respiratórias ou 
cardíacas) 

� Bradipneia ou oligopneia – diminuição da frequência 
respiratória por acção de medicamentos, agonia e encefalopatias 

� Apneia – não há respiração durante curtos espaços de tempo; ex: 
espasmo da laringe 

 
Narinas 

o Ar expirado 
Em condições normais, o ar expirado é inodoro e constitui duas colunas de ar 
que se tornam visíveis no tempo frio. As alterações do cheiro, a desigualdade 
das colunas de ar e as variações de temperatura constituem as possíveis 
anomalias do ar expirado. 

� Colunas de ar – a sua força pode ser medida colocando as costas das 
mãos junto às narinas ou com o auxílio de uma superfície espelhada de 
vidro ou metal; a força da coluna de ar pode-se avaliar pelos círculos 
concêntricos formados 

• Iguais 

• Desiguais – resulta de dificuldades de trânsito nas fossas nasais 
o Alteração das duas colunas: pode ter origem nas duas 

fossas nasais, nos brônquios e pulmão ou numa afecção 
geral 

Espécie Freq. Respiratória 
(movimentos respiratório/min) 

Equinos 8 a 20 
Bovinos 10 a 30 
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o Alteração de uma coluna: pode ter origem nas vias aéreas 
superiores, pela presença de pólipos, tumores, 
inflamação, corpos estranhos, parasitas, etc. 

� Temperatura – a temperatura do ar expelido é função da temperatura 
geral do organismo, do grau de irrigação sanguínea e temperatura das 
regiões com as quais o ar contactou, desde o pulmão até ao exterior 

 
� Cheiro – o clinico faz uma concha com a mão e transporta rapidamente 

o ar expirado até às próprias narinas 
• Normal 

• Pútrido/fétido -  as necroses de tecidos, a retenção de alimentos 
na boca, as bronquiectasias, a pneumonia gangrenosa são 
situações que provocam cheiro fétido 

• Acetona  - em casos de diabetes mellitus complicada por 
acetonémia 

• Amoniacal – revela a presença de amoníaco, proveniente de uma 
insuficiência renal com a transformação da ureia em amoníaco 
pela população bacteriana 

 

 
 
 

Medição da força das colunas 
de ar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação do cheiro das 
colunas de ar 



Propedeutica médica - Prática   
 

 27 

 
o Narinas 

• Limpas 

• Obstruídas – por exemplo, por tumores ou corpos estranhos 
• Secas – por desidratação severa 
• Húmidas 
 

Fossas nasais  
o Normal 
o Anormal – podem ocorrer, entre outras coisas, alterações de cor, presença 

de corpos estranhos, pólipos ou diversos tipos de tumores, cicatrizes, 
vesículas ou nódulos; verificar também a presença de exsudados 
inflamatórios, que são comuns na esgana 

 
Seios Maxilares e Frontais (percussão) 
É feita com os dedos indicador e médio, dobrados sobre a região, alternado de um lado 
e do outro, para comparação; deve-se fechar a boca do animal 

o Normal (timpânico) 
o Anormal (maciço) – pode ser devido a espessamentos da mucosa, 

neoplasias, osteodistrofias ou pela presença de exsudados que abafam as 
vibrações da parede óssea 

 
Laringe e Traqueia 

o Palpação 
� Normal 
� Deformações – bócio, neoplasias, etc. 

o Sensibilidade – verificar se o animal tem dor 
o Auscultação 

� Sopro laringo-traqueal 
� Outros 

 
Bolsas guturais – palpação: 
O normal é não se conseguir palpar nada ao nível das bolsas guturais. Se sentirmos é 
porque há algum problema. 
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Tórax 
A inspecção é feita com o clinico numa posição oblíqua em relação ao animal. Ambos 
os lados devem ser verificados. Deve-se observar a forma do tórax, avaliar a espessura 
da parede e detectar a presença de eventuais deformações. 

o Conformação do Tórax 
� Normal 
� Aumentado 

o Unilateral – quando é atingido apenas um lado do tórax 
(derrames pleurais, dor, pneumotórax, contusões, fracturas) 

o Bilateral – quando estão atingidos os dois hemitórax, dando a 
configuração de tonel, com abaulamento máximo nas zonas 
médias (enfisema alveolar crónico) 

� Diminuído 
o Unilateral – aderências num dos hemitórax, colapso pulmonar, 

atelectasia, fibrose pulmonar) 
o Bilateral – muito raro; ocorre por exemplo numa situação de 

raquitismo, com estreitamento do diâmetro transversal do tórax 
o Auscultação (brônquios, pulmões e pleura) 

 
Nota: Devemos ter em atenção para não confundir o murmúrio vesicular com outros ruídos 
acidentais não patológicos, tais como os ruídos de natureza parietal (devido à deslocação dos 
pêlos debaixo do estetoscópio) ou ruídos de natureza digestiva (borborigmos) 

 
Murmúrio Vesicular  – em condições fisiológicas ouve-se o murmúrio vesicular que é 
formado por dois componentes: 

� Aumentado  
o Murmúrio Hipervesicular – uma parte do pulmão tenta compensar 

a falta de respiração de uma área pulmonar 
o Murmúrio Hipervesicular Vicariante – o aumento do murmúrio 

verifica-se apenas numa zona 
� Diminuído – em situações de enfisema, congestão, edema, exsudado, 

derrames pleurais, pneumotórax, hidrotórax (o tórax não se dilata 
completamente) 

 

Fervores – Têm origem pulmonar (alvéolos e brônquios). São devidos à presença de 
secreções e exsudados no interior dos canais respiratórios, pelo que são modificados 
com a respiração e com a tosse. 

� Secos – provocados por exsudados espessos, duros que diminuem o 
calibre útil das vias respiratórias e o ar aumenta de velocidade 
o Sibilantes – estenoses dos brônquios mais finos 
o Roncantes – mais grossos e menos secos 
o Crepitantes – finos, secos, rebentando como bolhas no fim da 

inspiração, quando o ar desenruga os alvéolos, aglutinados por 
um exsudado inflamatório 

� Húmidos – provocados por exsudados fluidos que se deslocam na 
árvore brônquica 
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o Bolhosos ou subcrepitantes – aparecem na inspiração e 
expiração e são devidos à presença de muco e exsudados nos 
brônquios 

o Cavernosos – são grossos fervores húmidos 

 
o Percussão do tórax – nas pequenas espécies para a execução da percussão 

podem ser utilizados tanto os dedos sobe a parede, como o martelo de ponta 
de borracho ou um pleximetro de cortiça 

 
� Som fisiológico normal– som claro que resulta da ressonância do ar contido na 

cavidade torácica 
 

� Alterações dos sons de percussão 
o Som claro exagerado – em casos de enfisema pulmonar ou diminuição da 

espessura da parede torácica 
o Som maciço ou submaciço – devido a aumento da espessura da parede torácica 

por edema ou ossificação, por alterações do pulmão como atelectasia ou 
hepatização, ou por alterações da pleura devido a derrames pleurais 

o Som timpânico – zonas de ar envolvidas por zonas condensadas (exsudados, 
atelectasia, edema, bronquiectasias, gases na pleura, pneumotórax) 

o Som de vaso rachado – quando temos cavernas pulmonares comunicando 
directamente com as vias respiratórias; ex: focos de atelectasia muito juntos 
entre si, em contacto com a parede torácica 
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EXAME DO APARELHO CARDIOVASCULAR  

 
 
 

1. História (ver exame do aparelho respiratório) 
 
Tosse   
Verificar se a tosse do animal é indicativa de doença respiratória ou de natureza 
cardiogénica. 
A tosse é um sinal clínico comum de cardiopatia em cães, embora raras vezes esteja 
associada a cardiopatia em gatos. A tosse em geral se caracteriza de acordo com o 
período do dia em que ocorre, se está associada ao exercício ou não, ou se é produtiva 
ou não. Essas caracterizações poderão ser úteis ao se tentar determinar se uma tosse é 
secundária a cardiopatia ou doença respiratória. 

 

Corrimento Nasal 
 

Respiração 
 

Movimentos Respiratórios 
 

Derrame cavitário – verificar a presença de ascite, hidroperitoneu, hidrotórax ou 
hidropericárdio 
 
2. Exame Físico 
 
2.1 Sistema Arterial (Pulso) 
O pulso arterial é obtido por palpação de ambas as 
artérias femorais por um período de cerca de 15-30 
segundo. O clínico posiciona-se na parte de trás do 
animal ou de um dos lados, e coloca os dedos na 
superfície medial da coxa, aplicando apenas pressão ligeira. Deste modo 
consegue-se verificar o ritmo, a frequência e a amplitude do pulso. 
 
Caracteres Relativos – dizem respeito a várias pulsações 

Ritmo 
o Regular 
o Arritmia respiratória (fisiológica) – aumento do número de pulsações durante a 

fase de inspiração 

Cães e gatos 

Tópicos mais importantes a reter 
 

• História clínica 
• Exame dos movimentos respiratórios 
• Inspecção das narinas, seios (percussão), laringe, traqueia, e tórax  
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o Arritmia patológica – temos, por exemplo: 
� Pulso intermitente (verdadeiro e falso) – quando falta uma 

pulsação na sucessão normal 
� Pulso alternante – alternância de uma pulsação forte e uma 

fraca; ocorre, por exemplo, nas cardiopatias graves 
� Pulso paradoxal – diminuição acentuada da amplitude das ondas 

sanguíneas durante a inspiração 
 

Frequência arterial (número de pulsações por minuto) 
o Taquisfigmia – pulso com frequência superior ao normal, devido ao aumento da 

frequência cardíaca 
o Bradisfigmia – pulso com frequência inferior ao normal, devido à diminuição 

da frequência cardíaca 
 
Caracteres Absolutos – dizem respeito a um único pulso 

Igualdade 
o Igual – em ambas as artérias o pulso é igual 
o Desigual – o pulso está alterado numa das artérias femorais 
o Paroxístico – pulso muito irregular 
o Alternado – o pulso de uma artéria alterna com o da outra artéria 
 

Amplitude 
o Apropriado 
o Forte, vigoroso, cheio (magnus) – é um pulso de grande amplitude provocado 

por elevada pressão sistólica (hipertrofia cardíaca) ou baixa pressão diastólica, 
ou até ambas em simultâneo (insuficiência aórtica) 

o Fraco, débil (parvus) – é um pulso de pequena amplitude, provocado por 
debilidade cardíaca, estenose aórtica ou insuficiência da mitral 

 

Tensão ou dureza 
É a acção exercida pelo sangue contra a parede da artéria. 

o Tenso, duro – pulso que apresenta grande resistência à depressão; provocado 
por hipertrofia ventricular esquerda, cólicas, etc. 

o Brando, mole – hipotensão 
o Filiforme – pulso de fraca tensão e de pequena amplitude 

 

Velocidade 
o Rápido (celer) – pulso em que a elevação ou a depressão da artéria é rápida; 

ocorre na hipertrofia cardíaca e na insuficiência aórtica 
o Lento (tardus) – pulso que se levanta com dificuldade ou cuja fase de declínio 

se atrasa em relação ao normal; ocorre na insuficiência da mitral, na estenose 
aórtica e na arterosclerose 

 
Nota: quando examinamos o coração, torna-se muitas vezes 
necessária uma palpação simultânea com o pulso da artéria 
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femoral para saber se o pulso corresponde aos batimentos cardíacos ou existe um atraso. 
 
 
2.2 Sistema capilar 
 

Cor das mucosas 
o Vermelho – por congestão 
o Pálido – anemia, stress, vasoconstrição 
o Cianótica – por aumento da PCO2 e diminuição da PO2; má oxigenação dos 

tecidos 
 

Tempo de repleção capilar 
o Normal <1,5 segundos 
o Aumentado> 1,5 segundos, quando a circulação está comprometida devido a 

choque, frio, doença cardiovascular, desidratação... 
 
2.3 Sistema Venoso 

Veia Jugular 
o Sem pulsação 
o Com pulsação – pode ser fisiológico ou patológico; o pulso fisiológico é pré-

sistólico, devendo-se à sístole atrial e é normal; o pulso patológico é sistólico e 
ocorre simultaneamente com o pulso arterial e o primeiro som cardíaco, sendo 
característico de uma insuficiência na válvula tricúspide 

o Pulsações fracas – um pulso jugular de pequena amplitude no terço posterior 
do pescoço é normal na maioria dos animais, mas precisa de ser diferenciado de 
um pulso carotídeo transmitido 

o Variação com a respiração – podem ocorrer variações no tamanho da veia 
jugular sincronicamente com movimentos respiratórios profundos, mas sem 
relação com os ciclos cardíacos 

 
Veias episclerais 

o Ingurgitadas – por insuficiência cardíaca direita, o retorno do sangue ao 
coração é defeituoso 

o Trajecto tortuoso – pode ocorrer também na insuficiência cardíaca direita e 
numa hipertensão ocular 

 
Fígado 

o Palpável – pode haver hepatomegália por insuficiência cardíaca direita 
o Não palpável 
 

Ascite (Ondulação) 
o Dúbio 
o Ascite severa/moderada – na insuficiência cardíaca direita 
 

Edema 
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O edema surge quando existe uma insuficiência cardíaca direita grave (quando é 
mesmo muito grave!!) 

o Pescoço 
o Membros 

 
2.4 Coração 

Palpação (Choque precordial) 
Provocado pelo ligamento fibroso quando este puxa a 
parede fibrosa costal, por diminuição e aumento do 
coração. 

o Não visível 
o Visível à esquerda – é o normal 
o Visível à esquerda e à direita – quando temos, por exemplo uma hipertrofia 

cardíaca 
 

Auscultação cardíaca (com a parte do diafragma do estetoscópio) 

 
 
Frequência cardíaca 
 
 

o Taquicardia 
o Bradicardia 

 
Ruídos Cardíacos 

o Regular 
o Arritmias – fisiológicas e patológicas 
o Sopro 

o Sistólico – ocorre na sístole 

Espécie Pulso 
(pulsações/min) 

Cão  
Raças Grandes 60 - 140 
Raças Médias 70 -  160 
Raças Pequenas Até 180 
Gatos 120 - 240 
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o Diastólico – ocorre na diástole 
o Contínuo – ocorre durante a sístole e a diástole 
o De fluxo – durante o sopro este cresce de intensidade; ocorre na 

estenose aórtica 
o De refluxo – durante o sopro este decresce de intensidade; 

ocorre na insuficiência da mitral 
o Transmissão às carótidas – frequente no sopro anémico e na 

persistência do canal arterial 
 

Classificação da Intensidade dos Sopros cardíacos 

Grau Descrição 
1 Sopro leve que só pode ser ouvido após auscultação cuidadosa sobre uma área 

localizada 
2 Sopro suave ouvido após colocar o estetoscópio sobre o seu ponto localizado de 

intensidade máxima 
3 Sopro moderadamente alto 
4 Sopro alto ouvido sobre uma área bem ampla 
5 Sopro alto com frémito précordial associado 
6 Sopro suficientemente alto que pode ser ouvido com um estetoscópio elevado, afastado 

da superfície corporal 
 

Auscultação Valvular (com a campânula do estetoscópio) 
o Válvula pulmonar – lado esquerdo, 3º espaço intercostal 
o Válvula aórtica – lado esquerdo, 4º espaço intercostal 
o Válvula mitral – lado esquerdo, 5º espaço intercostal 
o Válvula triscúspide – lado direito, 3º ou 4 ºespaço intercostal 
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1. História (ver exame do aparelho respiratório) 
 
Tosse   
Verificar se a tosse do animal é indicativa de doença respiratória ou de natureza 
cardiogénica. 
A tosse em geral se caracteriza de acordo com o período do dia em que ocorre, se está 
associada ao exercício ou não, ou se é produtiva ou não. Essas caracterizações poderão 
ser úteis ao se tentar determinar se uma tosse é secundária a cardiopatia ou doença 
respiratória. 

 

Corrimento Nasal 
 

Respiração 
 

Movimentos Respiratórios 
 

Edema da barbela – ocorre quando há uma insuficiência cardíaca direita grave 

 
2. Exame Físico 
 

2.1 Sistema Arterial (Pulso) 
Examina-se o pulso arterial para verificar a frequência, o ritmo, a amplitude e a qualidade. 
Sente-se o pulso colocando-se a ponta de um a três dedos 
transversalmente sobre a pele em cima da artéria e 
aplicando-se  pressão ligeira até sentir a onda de pulso. 

o em equinos, verifica-se o pulso arterial na artéria 
maxilar externa (artéria facil), onde ela cruza o 
ramo da mandíbula na borda rostral do músculo 
masséter e na arteria do boleto 

o Em bovinos, verifica-se o pulso da artéria 
coccígea ventral, palpável na linha média ventral 
da cauda ao nível da extremidade da vulva em 
fêmeas, ou a uma distância equivalente em 
machos 

 
Caracteres Relativos – dizem respeito a várias pulsações. 

Ritmo 
o Regular 
o Arritmia respiratória (fisiológica) – aumento do número de pulsações durante a 

fase de inspiração 
o Arritmia patológica 

 

Frequência arterial (número de pulsações por minuto) 
o Taquisfigmia – pulso com frequência superior ao normal, devido ao aumento da 

frequência cardíaca 

Grandes animais 
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o Bradisfigmia - pulso com frequência inferior ao normal, devido à diminuição 
da frequência cardíaca 

 
Caracteres Absolutos – dizem respeito a um único pulso. 

Igualdade 
o Igual – em ambas as artérias o pulso é igual 
o Desigual – o pulso está alterado numa das artérias femorais 
o Paroxístico – pulso muito irregular 
o Alternado – o pulso de uma artéria alterna com o da outra artéria 
 

Amplitude 
o Apropriado 
o Forte, vigoroso, cheio (magnus) – é um pulso de grande amplitude provocado 

por elevada pressão sistólica (hipertrofia cardíaca) ou  baixa pressão diastólica, 
ou até ambas em simultâneo (insuficiência aórtica) 

o Fraco, débil (parvus) – é um pulso de pequena amplitude, provocado por 
debilidade cardíaca, estenose aórtica ou insuficiência da mitral 

 

Tensão ou dureza 
É a acção exercida pelo sangue contra a parede da artéria. 

o Tenso, duro – pulso que apresenta grande resistência à depressão; provocado 
por hipertrofia ventricular esquerda, cólicas, etc. 

o Brando, mole – hipotensão 
o Filiforme – pulso de fraca tensão e de pequena amplitude 
 

Velocidade 
o Rápido (celer) – pulso em que a elevação ou a depressão da artéria é rápida; 

ocorre na hipertrofia cardíaca e na insuficiência aórtica 
o Lento (tardus) – pulso que se levanta com dificuldade ou cuja fase de declínio 

se atrasa em relação ao normal; ocorre na insuficiência da mitral, na estone 
aórtica e na arterosclerose 

 
2.2 Sistema capilar 
 

Cor das mucosas 
o Vermelho – por congestão 
o Pálido – anemia, stress, vasoconstrição 
o Cianótica – por aumento da PCO2 e diminuição da PO2; má oxigenação dos 

tecidos 
 

Tempo de Repleção capilar 
Técnica: pressionar uma área da mucosa (acima da gengiva ou no lábio superior) e 
verificar o tempo que esta demora a passar de cor “branco” à coloração normal 

e. Normal <2-3 segundos 
f. Aumentado  > 2-3 segundos, quando a circulação está comprometida 

devido a choque, frio, doença cardiovascular, desidratação 
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2.3 Sistema Venoso 

Veia Jugular 
A veia jugular não é facilmente visível em condições 
normais, e sua repleção espontânea e evidente 
normalmente está associada a distúrbios circulatórios. A 
veia jugular torna-se visível se for feita uma ligeira 
compressão na região ventral do pescoço do animal 
(prova do garrote). Todavia, a jugular deve ingurgitar-se 
apenas na porção próxima à cabeça. Caso haja o seu 
ingurgitamento também na porção próxima ao coração, 
provavelmente está-se diante de um quadro de 
estenose/insuficiência da valva tricúspide (comum em 
endocardites bacterianas). 

o Normal 
o Ingurgitada 
o Pulso - em animais não muito gordos, pode ser observado um pulso rítmico da 

veia jugular que é fisiológico (é pré-sistólico); todavia, é importante verificar se 
esse pulso não coincide com a sístole cardíaca, já que neste caso o pulso 
observado significa o refluxo sanguíneo devido a uma insuficiência da valva 
tricúspide 

 
Veia Mamária 

o Normal - em bovinos leiteiros, a veia mamária apresenta-se permanentemente 
repleta e facilmente visível 

 
2.4 Coração 

Palpação (Choque pré-cordial) 
Provocado pelo ligamento fibroso quando este puxa a parede fibrosa costal, por 
diminuição e aumento do coração. 

o Não visível 
o Visível à esquerda – é o normal 
o Visível à esquerda e à direita – quando temos, por exemplo uma hipertrofia 

cardíaca 
 

Auscultação cardíaca 
 

Frequência cardíaca 
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o Taquicardia 
o Bradicardia 
 

Ruídos Cardíacos 
o Regular 
o Arritmias - fisiológicas e patológicas 
o Sopros 

 
Auscultação Valvular  

o Válvula pulmonar – lado esquerdo, 3º espaço intercostal 
o Válvula aórtica – lado esquerdo, 3º espaço intercostal (nos bovinos) 4º (nos 

equinos) 
o Válvula mitral – lado esquerdo, 4º espaço intercostal 
o Válvula triscúspide -  lado direito, 3º ou 4º espaço intercostal 

 
A válvula pulmonar, válvula aorta e válvula mitral estão localizadas sob o membro esquerdo, 
que tem de ser deslocado para a frente para permitir a auscultação. 
A válvula tricúspide está localizada sob o membro direito (o membro também tem que ser 
deslocado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXAME DO APARELHO DIGESTIVO  

 

Espécie Pulso 
(pulsações/min) 

Equinos 30 a 40 
Bovinos 60 a 80 

Tópicos mais importantes a reter 
 

• História clínica 
• Inspecção do pulso 
• Inspecção das mucosas / tempo de replecçao capilar 
• Inspecção dos grandes vasos 
• Exame do coração 

- Palpação (choque pré-cordial) 
- Auscultação cardíaca e valvular (frequência cardíaca / arritmias / sopros) 
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Cães e gatos  
 
1. História 

 
a. Apetite 

o Aumentado – Polifagia; pode ter várias causas, como 
hiperadrenocorticismo, hipertiróidismo, entre outras 

o Variável 
o Diminuído – Inapetência 
o Anorexia – quando o animal não come; causas possíveis: lesão na cavidade 

bucal ou no aparelho digestivo que provoque dor ao comer, entre outras 
o Perversão do apetite – procura de alimentos anormais. Por exemplo: 

� Tricofagia ou Pilofagia – ingestão de pêlos 
� Coprofagia – ingestão de fezes a título anormal 
� Geofagia – ingestão de terra 
� Canibalismo 
� Sitiofagia – ingestão de objectos do ambiente (brinquedos, 

pedaços de madeira...) 
 

b. Preensão 
o Normal – a preensão nos carnívoros é feita com os dentes incisivos e 

caninos 
o Anormal – o animal não o consegue fazer por: 

I. Processo localizado nos músculos dos lábios ou da língua 
II.  Alteração do sistema nervoso 

III.  Irregularidades ou anomalias das arcadas dentárias 
IV.  Processos dolorosos da mucosa bucal, fracturas, luxações 

 
c. Deglutição 

o Alterações da deglutição – disfagismo orofaríngio ou esofágico; causas: 
tumores, dores, espasmo, paralisia, luxação, corpos estranhos, etc. 

 
d. Sede 

o Polidpsia – causas possíveis: hipertireoidismo, hipoinsulinismo, diabetes 
insípida e mellitus, hiperadrenocorticismo, polidipsia psicogénica, 
insuficiência renal crónica… 

o Adipsia – causas possíveis: glossite ou outra situação de dor na língua ao 
beber, malformações da cavidade bucal (p.e. fenda palatina) 

o Hidrofobia – causas possíveis: Raiva (em geral o vírus pode levar a uma 
encefalite, com envolvimento do sistema límbico, o que pode provocar 
recusa ao abeberamento e medo da água) 

 
d. Salivação 

o Hipersiália / Ptialismo / Hipercrinea – aumento da produção de saliva; 
causas possíveis: intoxicação por anti-colinesterásicos (p.e. organoclorados 
como o DDT e o lindano, e os organofosfarados) 
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o Assiália /Aptialismo /Xerostomia – falta de produção de saliva; a 
xerostomia é uma situação mais adiantada em que a boca fica 
completamente seca, sendo a causa mais comum a desidratação severa 

o Sialorreia – ocorre uma deficiência na deglutição da saliva, com 
escorrimento desta para fora da boca; causas possíveis: disfagismo 
orofaríngeo 

 
e. Regurgitação 

o A regurgitação é a expulsão passiva do conteúdo esofágico, que ainda não 
foi digerido pelo estômago; é devida a disfunção da orofaringe ou do 
esófago, como por exemplo: 

� Megaesófago congénito nos animais jovens, ou adquirido 
nos adultos 

� Obstrução esofágica 
� Disfagia orofaringica 

 
f. Vómito 

o Náusea – precede o vómito e caracteriza-se por uma hipersalivação, com o 
animal a lamber frequentemente os lábios e deglutição repetida, assim como 
os pródomos do vómito (contracções abdominais) 

o O vómito é um acto reflexo que resulta da expulsão forçada do conteúdo 
gástrico pela cavidade bucal 

o Características do Vómito: 
Aspecto 

� Fluido/mucoso – indica a presença de muco gástrico, de cor 
esbranquiçada 

� Bilioso – vómito com origem no duodeno 
� Alimentar – com conteúdo alimentar 
� Hematemese – Vómito com sangue digerido, com um aspecto 

semelhante a borras de café; causas possíveis: gastrite hemorrágica, 
úlceras gástricas... 

� Fecalóide – vómito com origem intestinal; causas possíveis: obstrução 
intestinal alta 

Frequência ao dia – num animal que vomita, a história deve incluir a 
determinação da frequência do vómito, seu relacionamento temporal com a 
comida e a própria natureza do vómito 
 

g. Defecação 
o Normal 
o Disquézia – o animal tem dificuldade ou dor a defecar; causas possíveis: 

laceração da junção mucocutânea do ânus, paralisia rectal ou estenose do 
ânus e colite; 

o Tenesmo – realização de esforços de defecação, sem que haja emissão de 
fezes; é um sinal típico de coprostase 
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h. Fezes 
o Normais 
o Coprostase – diminuição ou ausência de defecação; caso haja emissão de 

fezes, estas terão menor volume e consistência aumentada; causas da 
coprostase: alimentares, de exploração, por lesões da parede intestinal, 
oclusão intrínseca, paralisia e oclusão extrínseca 

o Diarreia – há aumento no volume e/ou frequência de defecação e a 
consistência das fezes diminui; Tipos Clínicos de Diarreia: Aguda ou 
Crónica; Localização: Intestino Delgado ou Intestino Grosso. (Nota: é 
preciso saber distinguir) 

o Melena – fezes escuras devido à presença de sangue digerido; indicador de 
hemorragia do intestino delgado 

o Hematoquésia – fezes com sangue vivo. Indicador de hemorragia do 
intestino grosso 

o Muco – indicador de afecções do intestino grosso 
o Outra – por exemplo, com presença de parasitas 

 
2. Exame Físico 

a. Lábios 
o Não fechados – miosite dos músculos mastigatórios 
o Assimétricos – ocorre geralmente numa paralisia unilateral do nervo facial 
o Deformados – por exemplo, por tumores, pólipos ou lacerações 
 

b. Músculos mastigadores 
o Atrofiados 
o Flácidos 
o Dolorosos – dor à tentativa de abrir a boca pode ser observada nos animais com 

miosite mastigatória ou abcesso retrobulbar 
As miosites começam na região da cabeça e estendem-se ao resto do corpo 
Sinais: - hipersiália 
 - não deglutem 

o Rígidos 
 

c. Boca 
Abrir e fechar a boca para ver se tem dor ou oclusão 
o Alteração dos movimentos a articulação temporo-mandibular – Displasia 

temporo-mandibular afectando sobretudo os cães dolicocéfalos (de focinho 
longo); trata-se de uma luxação da mandíbula que impede a mastigação 
 

o Dentes 
 
 
 

Oclusão normal dos dentes e  
Fórmula Dentária 
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� Oclusão anormal 
� Excesso de dentes – poliodontia; pseudopoliodontia (retenção dos 

dentes de leite) 
� Falta de dentes 
� Dentes partidos 
� Tártaro 

o Língua 
� Normal 
� Massas duras 
� Úlceras/erosões 
� Vesículas 
� Corpos estranhos 

o Cheiro 
� Normal 
� Halitose – odor fétido da cavidade oral devido, por exemplo, a doença 

periodontal ou gengivite 
� Acetona – no caso de diabetes complicada com cetoacidose 
� Amoníaco – no caso de insuficiência renal 

o Saliva 
� Normal 
� Anormal – ver alterações da saliva anteriormente descritas 

 
d. Faringe 
Técnica: Palpar a faringe imediatamente atrás do 
bordo caudal do ramo da mandíbula. 
Principais afecções: 
Disfagismos cricofaríngicos ou faríngicos (somente 

diferenciáveis por métodos radiográficos); 
apresentam como sinal a regurgitação; 

Espasmo – por irritação ou inflamação; devido a lesão 
nos pares cranianos; 

Paralisia – por défice neurológico; deve-se igualmente 
a lesão nos pares cranianos 

o Istmo 
o Palato Mole – deve ser examinado para verificar a presença de úlceras, 

fissuras, fístulas e corpos estranhos 
o Tonsilas – normalmente não são visíveis; as tonsilas podem sofrer 

processos inflamatórios com hipertrofia, formação de pseudomembranas ou 
erosão; às inflamações das tonsilas designam-se tonsilites 

 
e. Esófago 
Técnica: Palpar o esófago do lado esquerdo da traqueia, pressionando do lado direito 
ao nível da goteira da jugular 

o Normal 
o Doloroso 
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o Flutuação/flacidez 
o Deformações 
 

f. Cavidade Abdominal 
o Conformação/dimensão 

� Retraído – pode ocorrer devido a: fome prolongada, síndrome de má 
absorção, doenças crónicas 

� Arregaçado – em casos de dor abdominal 
� Aumentado – pode ser por: gravidez, dilatação gástrica, volvo, tumores, 

ascite 
� Assimétrico – pode ocorrer nas torções do estômago 

o Palpação superficial 
� Tenso – pode indicar dor abdominal; notar 

que um animal nervoso pode apresentar o 
abdómen tenso à palpação sem que haja 
sinais de dor abdominal 

� Flácido 
� Resistência anormal /massas anormais – a 

palpação pode revelar massas anormais (tumores, corpos estranhos), 
organomegálias ou distensão de segmentos intestinais 

o Palpação profunda 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

� Estômago  
Técnica: palpar o estômago atrás das 
últimas costelas, apertando de ambos os 
lados até quase tocar nos dedos do lado 
oposto; quando há grande dificuldade em 
palpar o estômago, um truque é elevar os 
membros anteriores, porque por acção da 
gravidade este é puxado para trás 

• Palpável 

Legenda:  
1- Pulmões 
2- Fígado 
3- Estômago 
4- Baço 
5- Rim 
6- Intestino Delgado 
7- Intestino Grosso 
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• Não palpável –  pode ocorrer quando o animal está em jejum 

• Epigastro cheio – após uma refeição 
• Estômago endurecido 
 

� Fígado – normalmente não é palpável, excepto quando temos 
hepatomegália, que pode ser devida a várias causas, entre as quais 
neoplasias 
Quando aumentado, o fígado prolonga-se por detrás do último arco 
costal e pode ser palpável do lado direito e esquerdo da parte cranial do 
abdómen. 
 

� Pâncreas – Não é palpável do animal saudável  
 

� Baço – Não é palpável em animais saudáveis.  
Esplenomegália pode ser devida a: 

• Proliferação de células inflamatórias ou neoplásicas (o 
hemangiossarcoma é a neoplasia mais frequente nos Pastores 
Alemães) 

• Hiperplasia nodular, neoplasia, hematoma, abcesso 
 

� Intestino Delgado – as curvaturas do intestino 
delgado são facilmente palpáveis em cães e gatos 
saudáveis; temos de verificar a presença ou 
ausência de conteúdo intestinal, possíveis corpos 
estranhos, invaginações e qualquer outra situação 
não normal; as invaginações podem ser palpáveis 
como sendo de forma tubular e firme 

 

� Intestino Grosso – o cólon transverso pode ser 
palpável quando cheio com fezes ou distendido devido à presença de 
gás; verificar a presença de invaginações 

 
� Linfonodos – normalmente não são palpáveis, excepto quando 

aumentados devido a inflamação, infecção ou neoplasia 
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 Nota: Dor Abdominal 
� Dor na parte cranial do abdómen pode ser de origem gástrica, esplénica, pancreática 

ou hepática 
� Dor na parte medial normalmente é devido a afecções do intestino delgado. 
� Dor na parte caudal do abdómen geralmente é devido a afecções do cólon. 

 

o Percussão 
� Som Timpânico – acumulação de gases 
� Som submaciço – retenções fecais, tumores, etc. 
� Macidez horizontal 
� Macidez local 

 

o Auscultação (borborigmos)  
� Ausente – íleo paralítico 
� Reduzido – hipomotilidade decorrente de distensão intestinal crónica ou 

enterite crónica 
� Normal 
� Aumentado – hipermotilidade intestinal, obstrução intestinal e 

acumulação de líquido no intestino 
 

o Flutuação (ascite) 
� Positiva 
� Duvidosa 

 

g. Ânus e regiões circundantes (Inspecção e palpação) 
Verificar a região do ânus e áreas envolventes, notando a presença de fístulas, 
inflamação, afecções do saco anal ou qualquer outra alteração. 
 
h. Recto e regiões circundantes (Inspecção e palpação) 
Está indicado um exame rectal num animal com evidência de doença gastrointestinal, 
também sendo recomendável em machos caninos com mais de 4 anos para se avaliar o 
tamanho da próstata. Em gatos, geralmente é necessária sedação para se fazer um 
exame rectal. 
Tumores, pólipos, irregularidades da mucosa do cólon e aumento dos linfonodos 
sublombares são anormalidades que podem ser palpáveis ao exame rectal em cães. 
 

 
 
 
História 

Come? O quê? Concentrado ou palha? (em problemas no rúmen, geralmente o animal come 
palha mas não concentrado) 
 
Inspecção/Observação 
Está a ruminar? Se sim o animal, normalmente não está doente.  
Aspecto da saliva - esta não deve escorrer pela boca, deve ser deglutida.  
Observar a simetria do costado. 

 

Grandes animais 
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1. Boca 

Para abertura da boca 

Equinos – introduzem-se três dedos pelo espaço sem dentes, que existe entre os caninos e os 
molares, entre a língua e o palato duro e depois apanha-se a ponta da língua, extraindo-a para 
um dos lados. Mantendo-se ventralmente a mão fechada, entre os espaços inter dentários 
superior e inferior, comprime-se com o extremo do polegar o palato duro. 
Bovinos – seguram-se as narinas com o arganel de seguida, colocar a mão com palma para 
baixo, dentro do espaço interdentário e fechar a mão em punho, levantando o polegar para o 
céu da boca; agarra-se a língua e tira-se para fora, para observação; 
 

1.1 Língua 
o Normal 
o Massas duras 
o Úlceras/Erosões 
o Vesículas 
o Preensão alterada – a preensão, ou capacidade de pegar no alimento pode 

sofrer interferência, como é no caso da paralisia da língua nos bovinos, nas 
miopatias do masseter… Notar que os bovinos apreendem os alimentos com a 
língua, enquanto que os equídeos o fazem com os lábios. 

 
1.2 Mucosas ( ver quadro no exame de estado geral) 
 
1.3 Cheiro 

o Normal 
o Mal Cheiroso - por decomposição de células epiteliais, acumulação de 

alimentos por distúrbios de mastigação e preensão. 
o Acetona – na acetonémia. 
 

1.4 Saliva 
o Normal 
o Anormal  

o Hipersiália – pode ocorrer salivação excessiva em doenças do sistema 
nervoso central, como na intoxicação aguda por chumbo em bovinos 
jovens. 

o Assiália 
o Sialorreia 

2. Dentes 
o Normal 
o Anormal – a erupção tardia (por volta dos 2anos há mudança dos dentes, o 

animal pode deixar de comer 1ou2dias) e o desgaste desigual podem significar 
deficiência mineral. O desgaste excessivo com manchas e falhas no esmalte é 
sugestivo de falta de flúor. 

o Problemas na mastigação - A mastigação pode ser lenta, unilateral ou 
incompleta quando as estruturas orais, em especial os dentes, são acometidas. A 
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paragem periódica da mastigação quando o alimento ainda está na boca é 
comum em casos de entorpecimento, doenças cerebrais como lesões 
infiltrativas ou encefalomielite. Quando há dor na boca, a preensão 
normalmente está alterada. 

 
3. Faringe 
Externamente é muito curta; doenças especificas da faringe são raras, normalmente estão 
associadas à boca ou esófago; observar zona orofaríngea. 
 

Técnica: Palpar a faringe imediatamente atrás do bordo caudal do ramo da mandíbula, do lado 
esquerdo. Inspeccionar alterações de volume (faringites, neoplasias…), dificuldades na 
execução de movimentos da cabeça. Dilatações devidas a obstruções, assimetrias, edemas… 

o Normal 
o Anormal - Principais afecções: 

� Disfagismos cricofaríngicos ou faríngicos (somente diferenciáveis por 
métodos radiográficos); apresentam como sinal a regurgitação; 

� Espasmo – por irritação ou inflamação; devido a lesão nos pares 
cranianos; 

� Paralisia – por défice neurológico; deve-se igualmente a lesão nos pares 
cranianos. 

 
o Alterações da deglutição 

� Disfagismo – incapacidade de deglutição. 
� Falsa deglutição- desvio dos alimentos para o aparelho respiratório. 
� Esofagismo – esófago fechado devido a espasmos. 
� Megaesófago – esófago dilatado, duro e saliente, por paralisia. 

 
4. Esófago 
Possui 2porções: extra e intra-torácica, a primeira observamos à esq da traqueia, está colocada 
sobre o bordo dorsal da traqueia, deslocando-se depois para a esquerda, para depois ficar 
novamente sobre a traqueia. 
 
Técnica: Palpar o esófago do lado esquerdo da traqueia, pressionando do lado direito ao nível 
da goteira da jugular. No cavalo rodeia-se o pescoço por baixo, enquanto que nas restantes 
espécies a abordagem é por cima. 
 

o Normal 
o Anormal – ocorre aumento local ou generalizado do esófago (associado a vómito ou 

disfagia), em casos de obstrução, divertículo, estenose e paralisia do órgão e nas 
obstruções do cárdia. 
A obstrução identifica-se observando e palpando, de seguida introduzimos sonda, se 
esta passar não é obstrução 
 

Nota: Eructação – saída de gases do estômago pela boca, de modo mais ou menos ruidoso. 
Nos bovinos é normal. Nos cavalos não é possível. 
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5. Exploração do Estômago dos Poligástricos (Bovinos) 
 
� Constituição 

A. Rúmen 
B. Retículo 
C. Omaso 
D. Abomaso 

 
5.1 Rúmen 

Observa-se do flanco esquerdo. Ocupa a maior parte da metade esquerda do cavado abdominal 
e estende-se para a direita do plano medial ventral e caudalmente.  

� Face parietal – relaciona-se com o diafragma e parede esplénica do baço. 
� Face visceral – relaciona-se com o abomaso, intestino, fígado, pâncreas, rim 

esquerdo, glândula supra renal esquerda. 
� Curvatura dorsal – ligada ao diafragma até à 4ª vértebra lombar. 
� Curvatura ventral – assoalho do abdómen. 
 

Exploração funcional do Rúmen 
� Tempo que medeia entre a ruminação e a ingestão – 30 – 90’ 
� Número de movimentos mastigatórios – 50-70 por cada bolo 
� Duração total da ruminação – 1 bolo – 30 – 60’ 
� Número de ruminações em 24h – 5-9 
 

A. Inspecção do Rúmen 
Colocamo-nos atrás do animal e contornamo-lo fazendo a comparação entre os dois flancos.  
Em situações patológicas pode-se observar: 

� Exagero da depressão do cavado do flanco – diarreias prolongadas ou quando o bolo é 
mais pequeno. 

� Aumento (abaulamento) do cavado do flanco – meteorismo agudo e indigestão por 
sobrecarga. 

� Cifose. 
� Movimentos do saco dorsal e ventral – normalmente devem ser alteranados (10-14 

movimentos/5 minutos). Estes valores podem estar muito alterados em situações 
patológicas. 

 



Propedeutica médica - Prática   
 

 49 

B. Palpação do Rúmen 
� Com a mão aberta sobre o cavado do flanco – para 

apreciar as contracções do rúmen. 
� Com os dedos estendidos e juntos nas pontas – para 

apreciar a consistência. 
� Com o punho fechado e apoiando nele a força do 

corpo do clinico e tirando o punho subitamente – 
apreciar a consistência dos alimentos e gases do saco 
ventral e dorsal. 

 
Situações fisiológicas 
Normalmente o rúmen contendo alimento grosseiro é, em 
geral modo, moderadamente macio ou flácido na sua parte 
média e flutuante na sua parte inferior. Deve estar tenso no 
auge na contracção ruminal. 

� Saco dorsal – ao retirarmos o punho, este volta 
rapidamente à posição inicial devido ao seu conteúdo 
gasoso 

� Saco ventral – a reposição é mais lenta devido ao seu conteúdo em alimentos. 
 
Situações patológicas 

� Aumento da consistência – no meteorismo (tensão elástica do saco dorsal); indigestão 
por sobrecarga (saco ventral); paralisia (saco ventral e dorsal); gastrites por corpos 
estranhos. 

� Diminuição da consistência – palpação branda em todos os locais, ondulante e 
flutuante. Aparece na acidose ruminal. 

� Aumento da sensibilidade – na peritonite e inflamações ruminais. 
 
Nota: em caso de parésia podemos ter 3 situações: 

� Introdução completa do punho – Timpanismo espumoso 
� Impossibilidade de se introduzir o punho – timpanismo gasoso 
� O punho fica marcado no rúmen, durante algum tempo –  timpanismo por sobrecarga  

 
C.  Auscultação do Rúmen  
  

1. Motilidade Rumino-Reticular 
A) Contrações primários, de mistura, de cascata ou de rolamento 

À auscultação ouvem-se ruídos de cascata e rolamento. Começam com uma contracção 
bifásica do retículo. Na segunda contracção iniciam-se as contracções do rúmen. Os alimentos 
contidos no retículo deslocam-se para o saco dorsal do rúmen. Ocorre de seguida a contracção 
do saco dorsal e relaxamento do ventral, passando os alimentos para este último. Ocorre outra 
contracção do saco ventral e os alimentos tornam ao saco dorsal e retículo. Estas contracções 
repetem-se a uma média de duas contracções por minuto ou três contracções em cada dois 
minutos. 
Quando os alimentos atingem uma determinada dimensão já podem passar para o omaso. 
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B) Contrações secundárias ou eructação 

São em menor quantidade (cerca de uma por minuto) e de difícil auscultação. Iniciam-se nos 
sacos cegos dorsal e ventral do rúmen que se contraem. Os alimentos são projectados contra o 
cárdia que abre e ocorre libertação de gás. 

 
2. Força das Contracções 

o Nenhuma 
o Fraca 
o Moderada 
o Normal (Forte) 
  

De acordo com o tipo de alimento: 
o Forragem grosseira → +fortes 

o Alimentos concentrados → +fracas 
 

Nº de contracções/min: 
� Normal – 2 contracções/minuto 
� Atonia – ausência  
� Hipotonia – diminuição  
� Hipertonia – aumento 

 
 3. Indigestões 

a) Indigestão simples 
Normalmente não é grave. Resulta de alterações na população bacteriana do rúmen, devido a 
alterações alimentares ou consumo anormal de alimentos. 
 Sinais clinicos: 

o Diminuição do apetite/anorexia 
o Consistência fecal alterada 
o Contracções do rúmen-reticulo diminuidas 
o Ausência de ruminação 
 

b) Timpanismo gasoso 
Ocorre devido a uma falha no mecanismo de eructação, por problemas no relaxamento do 
cárdia, obstrução do cárdia e do piloro ou diminuição ou ausência das contracções rumino-
reticulares. 
 Sinais clinicos: 

o O animal não come, torna-se agitado e olha o flanco 
o Distensão assimétrica do abdómen 
o Taquipneia 
o Taquicardia 
o Som timpânico 
o Ausência do ruido de rolamento no rúmen 

 
c) Timpanismo espumoso 
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Define-se pela presença de espuma (alimentos + fluido+ gás) no rúmen. Pode ocorrer devido a 
ingestão de leguminosas (ricas em água), de pastagens húmidas no Inverno ou excesso de 
concentrados na alimentação. 
 

d) Indigestão por sobrecarga (acidose) 
Etiologia: excesso de hidratos de carbono na dieta e formação de ácido láctico. 
 Sinais clinicos: 

o Incordenação  e ataxia 
o Fraqueza 
o Estase ruminal 
o Dor abdominal 
o Desidratação 
o Diarreia 
o Decúbito 

 
e) Indigestão vagal (Síndrome) 

 Sinais clinicos: 
o Distensão do rúmen 
o Alteração da motricidade do rúmen 
o Hipermotilidade 
o Bradicardia 
o Timpanismo 
o Forma em L do abdómen. 
 

D. Percurssão do Rúmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em 3 zonas: 

1. Gás (zona dorsal) ⇒ som timpânico ou sub-

timpânico 

2. Forragens (partículas) grosseiras, consistência 

pastosa (zona intermediária) ⇒ som maciço  
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3. Fluido e pequenas partículas (zona ventral) ⇒ chapinhar ou borbulhar (o som depende da 

quantidade de líquido) som sub-maciço 

 
o Normal – o saco ventral apresenta som maciço e o dorsal som timpânico 
o Anormal – podemos ter um som timpânico muito exagerado numa situação de 

timpanismo gasoso, ou uma som maciço exagerado numa indigestão por sobrecarga 
(parésia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Retículo 
  

Nos bovinos, o retículo não se pode apalpar com os dedos através da parede abdominal, dado 
esta ser muito tensa e porque a víscera está totalmente coberta pelas arcadas costais. 

 
A. Palpação com o punho – para determinar pontos dolorosos. Apoiando o cotovelo 

sobre o joelho, dobrado em flexão sob o animal, o clínico comprime e descomprime o 
apêndice xifoide. 

B. Pinçar a coluna - o animal relaxa imediatamente (dorso ventralmente) se não tiver 
dor.  

C. Prova de Gotze – com um pau grande e forte levanta-se a região xifoide suavemente, 
ficando o animal em cifose. Retira-se depois rapidamente esse pau e podem-se 
verificar duas situações: 

a. O animal volta à posição inicial normalmente 
b. O animal fica em cifose e emite gemido – peritonite traumática ou reticulite 
O animal adopta cifose porque é uma forma de aliviar a pressão sobre o reticulo e 
consequentemente aliviar a dor 

D. Marcha em planos inclinados e de curvas apertadas – quando há peritonite 
traumática o animal recusa-se a movimentar-se 

E. Auscultação - ouve-se 1contração/min; audíveis entre 6º e 7º espaço intercostal na 
junção da costela e cartilagem (vai coincidir com a frequência respiratória, mas não 
tem importância). 
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5.3 Omaso (não temos acesso) 
 
A. Situação – está ligado ao reticulo através do orificio reticulo-omasal e do sulco 

ruminoreticular e repousa cranialmente, no lado direito, medialmente na cavidade 
abdominal entre o fígado, a parede abdominal, o abomaso e os dois sacos cegos 
anteriores do rúmen. 

 

B. Função – absorção de água e minerais nela dissolvidos. 
 

C. Palpação – palpação oscilante pode detectar recuo do órgão caso este esteja 
impactado. 

 

D. Percussão – realizada nos espaços intercostais direitos 7º e 9º. Som maciço. 
 

E. Auscultação – realizada nos mesmo espaços intercostais, detectando a presença de 
ruidos crepitantes que não se distinguem dos produzidos noutros compartimentos. 

 
5.4 Abomaso 

A. Situação – no quadrante inferior direito da cavidade, projecta-se entre a 7ª e 11ª 
costelas do lado direito, correspondendo às articulações condro-esternais. 

 
B. Inspecção – na região do hipocôndrio pode-se observar abaulamentos (sobrecarga 

ou indigestões, estenose pilórica) 
 

C. Palpação – sensibilidade dolorosa é observada nos processos inflamatórios, na 
obstrução aguda do abomaso e em casos de úlceras do abomaso. Na deslocação 
deste órgão aparece um vazio no hipocôndrio direito ou um abaulamento à 
esquerda. 
 

D. Percurssão – Normalmente o abomaso apresenta um som submaciço a 
subtimpânico. Em situações patológicas, como numa obstrução do abomaso este 
som torna-se maciço ou até timpânico quando há processos fermentativos. 
 

E. Auscultação – na 13ª e 9ª costela, coloca-se o estetoscópio e batemos com o dedo 
indicador à volta do local onde pomos o estetoscópio, se for som de lata/metálico 
(“Ping”) o abomaso encontra-se bem colocado (pois a parede é fina e tem gás no 
seu interior) – não devemos ouvir som timpânico! 

 

Nas situações patológicas os ruídos de crepitação podem estar aumentados em 
casos de inflamação ou até mais lentos em casos de obstrução.  
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6. Exploração do Estômagos nos Monogástricos (Equino) 
 
A. Situação - A situação do estômago é  muito interna, acompanhando a curvatura do 
diafragma, o que impede o contacto directo com o estômago. 
 
7. Exploração do Intestino dos Bovinos (clínico no lado direito) 
Abomaso 

Duodeno 

Porção anterior do duodeno 

Curvatura anterior 

Porção descendente do duodeno 

Curvatura posterior 

Porção ascendente do duodeno 

Curvatura duodeno-jejunal 

Jejuno 

Ileo 

Cego 

Cólon 

Sigmóide 

Ansa proximal 

Circunvolução ventral, media e dorsal 

Ansa espiral 

Circunvoluções centrípetas  

Ansa central 

Circunvoluções centrífugas 

Ansa distal 

Circunvoluções dorsal e ventral 

Transverso 

Cólon descendente – com curvatura sigmóide 

Recto 
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A. Inspecção 
Verificar a existência de aumentos de volume no flanco direito (timpanismo) por torção, ileo 
paralítico, invaginação, etc. 

B. Palpação com pressão 

Técnica: punho fechado de encontro à parede abdominal 
� Sensibilidade à pressão – aparece nas invaginações intestinais, peritonite e muito 

raramente nas enterites. 
� Resistência à pressão – aparece nalgumas oclusões intestinais (invaginação, 

estrangulamento) e por acumulação de matérias fecais. 
� Diminuição da resistência – aparece nas diarreias copiosas. 
� Flutuação – quando se faz palpação com impulsos. Aparece na oclusão intestinal 

(acumulação de gás e líquido acima do abstáculo) e no catarro intestinal com 
abundante secreção. 

C. Percussão 

Na percussão ouve-se som metálico, mas se tiver fezes não vamos ouvir! Para saber se 
realmente são fezes, faz-se palpação rectal e observamos as fezes. 
Normalmente no primeiro terço dorsal o som é claro, enquanto que nos restantes dois 
terços inferiores o som é maciço.  

D. Auscultação 

Normalmente ouvem-se em quase todos os locais, ruídos fracos, baixos e raros, parecidos 
com crepitações e sempre sem ressonância metálica e ainda ruidos que se propagam do 
rúmen – são os borborigmos. 
Patológicamente os borborigmos podem estar aumentados no timpanismo. Também pode 
ocorre a presença de sons de ressonância alta e metálica, por meteorismo e ectopias dos 
órgãos digestivos. 
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8. Exploração do Intestino dos Equinos 
Estômago 

Duodeno 

Porção anterior do duodeno 

Curvatura duodenal anterior 

Curvatura duodenal caudal posterior 

Curvatura cuodeno-jejunal 

Jejuno 

Ileo 

Cego 

Crossa do cego 

Corpo do cego 

Ponta do cego ou apex 

Cólon repregado 

Cólon ventral direito 

Curvatura esternal do cólon 

Cólon ventral esquerdo 

Curvatura pélvica 

Cólon dorsal 

Curvatura diafragmática 

Cólon dorsal direito 

Cólon transverso 

Cólon flutuante 

Recto  
 

A. Inspecção – aumentos de volume notam-se sobretudo no lado direito por alterações do 
cego. 

 
B. Palpação 

Clinico do lado Direito 
o Região do cego – atrás das costelas na parte superior do abdómen, palpar de cima para 

baixo, no sentido cranial. 
o 1ª e 4ª porção do cólon – logo atrás da área pulmonar. 
o Cólon transverso – no pavimento do Abdómen e atrás do apêndice xifoide. 

 
Clinico do lado esquerdo 

o Cólon ventral esquerdo (2ª porção) e curvatura pélvica – junto ao pavimento do 
abdómen e atrás do apêndice xifoide 

o Cólon flutuantes – mais acima. 
 

C. Percurssão 
Lado direito 

� Cego – na metade superior do abdómen temos a presença  de um som submaciço. Na 
metade inferior do abdómen o som é maciço 

� Crossa do cego – som submaciço com ressonância timpânica. 
� 1ª porção do cólon (cólon ventral direito) – na parte superior o som é timânico, 

enquanto que na parte inferior o som é maciço. 
 
Lado esquerdo 
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� 2ª porção do cólon (cólon ventral esquerdo) – som maciço. 
� Intestino delgado (jejuno) – som maciço. 

 
C.  Auscultação 
Os movimentos intestinais sofrem influência do plexo de Auerbach. 
� Simpático – inibição. 
� Parassimpático – activação. 

 
Podem-se ouvir os borborigmos e as suas alterações: 
Aumento da intensidade 

� Administrações de purgantes 
� Excitações térmicas intensas 
� Excitantes químicos 
� Fermentação activa do conteúdo intestinal 
� Trombose da artéria mesentérica 

 
Diminuição da intensidade (ruídos raros e débeis) 

� Diarreias copiosas e persistente. 
� Graves inflamações atingindo a musculatura entérica. 
� Obstipações. 

 
 
Resumo da exploração intestinal nos Equinos 
Intestino delgado 

o Inspecção 
o Palpação 
o Percussão – som maciço 
o Auscultação – borborigmos 

 
Flanco direito 

o Cego 
o Inspecção – abaulamento por timpanismo 
o Palpação com punho – para ver a consistência dos laimentos 
o Percussão – som timpânico na crossa do cego e som maciço nas restantes 

porções. 
o Auscultação – ruidos de crepitação ou sons cascata, que podem estar 

aumentados, diminuídos ou ausentes.  
 

o 1ª porção do cólon 
o Percussão- som timpânico na parte superior e som maciço na parte inferior. 
o Auscultação – borborigmos 

 
Flanco esquerdo 

o 2ª porção cólica 
o Inspecção – abaulamento 
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o Palpação – dor na cólica 
o Percussão – som maciço 
o Auscultação – borborigmos 

 

 
Lado Esquerdo      Lado Direito 
 
 
9. Fezes 

o Normais 
o Aquosas 
o Melena 
o Constipação 
o Tenesmo – o animal adopta a postura de defecação ou micção (coluna em 

cifose, canela alçada), sem que haja emissão de fezes nem de urina. O tenesmo 
pode ser: 

o Rectal (com uma causa no tubo digestivo) 
o Devido a uma afecção génito-urinária distal 

o Hemorrágica 
o Muco/Fibrinosa 

 

 

 

 

 

 

Ouvimos o cego e 1ª parte do cólon ventral direito por cima do costado, vai até ao esterno 
ao nível da flexura esternal e passamos para o lado esquerdo. Ouvimos cólon ventral 
esquerdo, passamos a flexura pélvica e vamos ter ao cólon dorsal esquerdo. Voltamos para 
o lado direito pela flexura diafragmática indo ter, por último, ao cólon dorsal direito. 

Tópicos mais importantes a reter 
 

• História clínica 
• Exame da boca, dentes, músculos mastigadores (carnívoros), esófago 
• Exame da cavidade abdominal (palpação, percussão e auscultação) 

- Estômago (monogástricos); rúmen, reticulo e abomaso (poligástricos) 
- Intestino 

• Exame da região anal / fezes 
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EXAME DO SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO  

Sistema músculo-esquelético 

• Ossos  
• Articulações 
• Músculos 
• Tendões 

 

 
 
História da caludicação  

Duração; repouso após detecção; evolução; causas; melhorias após exercício; tropeçar; 
tratamentos efectuados; ultimas ferrações   

 
Classificação das claudicações (5 graus) 

1. De difícil observação 
2. Difícil observação a passo e a trote 
3. Observável a trote 
4. Óbvia a todos os andamentos  
5. Dificuldade em andar 

 
 
Exame externo (estático) 
 Para identificar possíveis distensões articulares; irregularidades e alterações anatómicas e 

atrofias musculares 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Vértebras cervicais  

Palpar dos dois lados e mexer a cabeça de um lado ao outro  → ver se há dor  
 

       Sinais: tentam morder e baixam as orelhas  
• Pressão no garrote  

• Pinçar a coluna e cauda  
 

   lordose     cifose        
 

• Pressão na ponta da anca e na zona lombar → movimentos contrários, 
movimentos de lateralidade 

Equinos 

• Bolsa gutural 
• Abertura do canal lacrimal (na narina) 

• Dentes 
� Limam-se os molares e pré-molares 

    Medial – inferiores 
    Lateral – superiores 

(dente de lobo → 1º molar) 
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• Teste de flexibilidade → tentar levar a cabeça até a garupa com o auxilio de 
comida apetecível e depois de cima para baixo 

 
• Membros 

� Estender o membro anterior 
� Fazer pressão na articulação escápulo-umeral 

Extensão  
Flexão  
Abdução 
Adução 

� Flexão/extensão do carpo 
� Palpar os extensores 
� Palpar o cárpico acessório 

� Com o membro no ar 
� No metacarpiano III ir para cima e encontrar os acessórios (medial é 

maior) 
� Percorrer com os dedos à medida que se faz flexão e extensão do casco 
� Ver a articulação entre a 1ª e a 2ª falange 

 
• Cascos 
� Fazer pressão nos talões com flexão simultânea para ver se há dor 
� Limpar o casco 
� Palpar o casco 
� Fazer pinça ao longo do casco para ver se há dor 
� Fazer precursão para ver se há zona oca 

� Palpação do pulso digital ⇒ inflamação distal 
 

Exame externo (dinâmico) 
Observar possíveis claudicações em: 

  
 
 
 

 
 
Devido a: 

- Trauma 
- Factores de risco 

Classificação da locomoção  

score1 ⇒  normal 
A vaca está de pé com o dorso direito em estação e marcha 
Todos os pés assentam no chão sem esforço  

score2 ⇒ claudicação ligeira  
A vaca apresenta o dorso ligeiramente arqueado em estação e em marcha 
Um ou mais membros assentam com algum esforço  

Com o membro flectido 

Bovinos 

passo, trote e 
galope 

Em linha recta e em círculos 
em piso duro e piso mole e 
realizar testes de flexão 
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Score3 ⇒ claudicação moderada 

Mantém-se de pé e anda com o dorso mais arqueado 
Comprometimento locomotor nítido 

Score4 ⇒ claudicação grave 
  Dorso mais arqueado em estação e marcha 

Um ou dois membros em “protecção” ou parcialmente sem apoio 
Score5 ⇒ claudicação severa 

Dorso muito arqueado 
Recusa-se a apoiar o membro ou membros 
Em decúbito ou move-se com grande dificuldade 
 

artrite – inchaço da articulação  
Ignoma 
 
Podem-se repercutir numa claudicação 
 

Sinais 
• Atrofia muscular ⇒ lesão antiga 

• Inchaços ⇒ fleimão, abcesso 
 

� O casco deve ter mais ou menos 5cm 
� Não é tão importante fazer andar um bovino como um equino 

 
Lesões no membro anterior 

� Levanta a cabeça quando anda 
� Avalia-se com o animal a andar na nossa direcção 

 
Lesões no membro posterior 

� Rebaixa a garupa na zona em que estiver lesionado 
� Avalia-se com o animal a afastar-se de nós  

 
 
 
 

Exame externo (dinâmico) 
 

� Devemos observar o animal em andamento 
� Observar distensão das articulações ⇒ mão  
� Vira a cabeça para o lado bom 

 
Exame externo (estático) 
 
Abaxial (extremidades) ⇒ ossos; tendões; ligamentos; músculos  
 

Cão 
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- Inspecção, palpação e manipulação com o animal em estação na mesa de observação 
- Inspecção, palpação e movimentos passivos com o animal em decúbito lateral 

 
� Peso que comportam os membros (hiper-extensão e hiper-flexão) 
� Posição dos membros (exo-rotação, endo-rotaçao, abdução e adução) 

 
Membro anterior 

- Estação  
• Palpar de cima para baixo os grandes grupos de 

músculos (ver simetria e dor) 
•  Efectuar movimentos passivos no ombro e cotovelo 

para verificar a existência de resistência muscular e 
de crepitação fina  

 
o Escápula (ombro) – observar a cartilagem, a espinha escapular; o acrómio e os músculos 

infra-espinhoso e supra-espinhoso 
o Braço 
o Cotovelo 
o Antebraço  
o Mão  
o Dedos  

 
- Decúbito lateral 

• Para avaliar cada articulação nos aspectos de: 
- Dor 
- Restrição articular 
- Efusão articular  

 
o Palpação de dedos e carpo 

 
o Palpação de rádio e ulna  

 
o Cotovelo  

- Efectuar movimentos de flexão, extensão, hiperflexão  
Colocação do polegar no músculo ancóneos 

- Efectuar exorotação do rádio e da ulna em relação ao úmero  
- Realizar pressão do polegar contra o olecrâneo 

o Ombro  
- Efectuar movimentos de hiperextensão e hiperflexão  

Apenas a mão direita se move cranialmente; mão esquerda no 
antebraço  
Observação da escápula  
 

Membro posterior  
 

- Estação  
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o Pélvis – observar crista ilíaca; glúteos; grande trocânter e tuberosidade isquiática 

observar a relação entre a tuberosidade coxal e o grande trocânter 
 
 
 
 

 
observar possíveis alterações, fracturas ou luxações  
 

o Perna – observar os músculos  
o Joelho – localização da crista tibial através da localização do tendão patelar  

  verificar a estabilidade da patela medialmente e lateralmente 
Lesão mais frequente: Luxação da patela  

 
 

o Antebraço e curvilhão - Palpar o tendão de Aquiles 
Inspecção da tíbia, músculo tibial anterior e calcâneo  

o Anca 
- quadrada = displasia da anca 

             - mão sobre o trocanter → flexão/extensão  
 
 

- Decúbito lateral 
 
o Curvilhão  

- Examinar a articulação tibio-tarsal  
- Efectuar movimentos de flexão e de extensão, abdução e adução para 

avaliação dos ligamentos laterais e maléolos  
- Observação do tendão de Aquiles 

o Joelho  - efectuar movimentos de hiperflexão, hiperextenão, endorotação e 
exorotação (não devem ser dolorosos) 

 
 
 
 

 
- Realizar compressão tibial e movimento da tibia proximal 

Lesão mais frequente: Ruptura do ligamento cruzado  
 

- Realizar teste para ligamento lateral colateral efectuando 
adução da tíbia 

- Realizar teste para ligamento medial colateral (A) 
- Realizar teste para menisco medial por palpação directa do 

ligamento medial colateral (B) 

Polegares colocados em ambos os lados entre o grande 
trocânter e a tuberosidade isquiática  
Membros posteriores levantados e estendidos caudalmente  

Efectuar este movimento e verificar 
se há crepitação ou dor  



Propedeutica médica - Prática   
 

 64 

o Anca 
- Efectuar movimentos de extensão, flexão, abdução, adução e 

rotação do femúr (pequeno porte) e verificar a existência de 
dor, crepitação ou movimento anormal 
 

- Verificar a inserção da cabeça no acetábulo fazendo 
movimento de adução (grande porte) e consequentemente a 

possível existência de luxação ou de sub-luxação  
 

- realizar abdução dos fémures no plano transverso para 
avaliação da mobilidade e tensão dos músculos pectíneos  

 
 
 
 
 

 
Axial (coluna)                ⇒ corpos vertebrais; articulações vertebrais; discos intervertebrais; 

ligamentos; tendões; músculos  
 

- Inspecção, palpação, percussão e movimentos passivos com o animal em estação ou 
em decubito lateral para avaliação da coluna vertebral 

 
� Posição da cabeça, do pescoço e da coluna vertebral 

�  
• A avaliação da coluna vertebral tem de ser realizada fazendo pressão sobre cada 

processo espinhoso de cada corpo vertebral  
• Deve ser realizado em cães com claudicação ou com problemas neurológicos 

• Cranial a caudalmente 
• Realizar movimentos passivos: extensão e flexão  

• O exame varia conforme o cão seja de pequeno ou grande porte  
• Se houver problemas até à anca, pode haver problemas na medula 

• Problemas nas últimas vértebras 
� Por em pé (grandes)  
� Pequenos – com o animal na marquesa ou no chão, levantar-lhe os posteriores ao 

mesmo tempo (tipo carrinho de mão) 
 
 
 
 
 
 
 
 


