
FREQUÊNCIA DE TRAUMATISMOS EM CÃES ATENDIDOS 
NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO EM 2008

Suelên Cris Regis da Silva Negrão1, Mª Hérika Alves dos Prazeres1, Gilvan Neres Ferreira1, Lorena Tavares
de Brito1, Jóse Hipólito de Souza1, Nara Martins Corrêa de oliveira1 , Acácio Teófilo da Silva Filho2 e 

Aderaldo Alexandrino de Freitas3



________________
1. Primeiro Autor é monitor da disciplina semiologia veterinário e aluno do curso de Medicina Veterinária do 8° período da UFRPE. E-mail: 
suelen_veterinaria@yahoo.com.br
2. Segundo Autor é técnico administrativo do Departamento de Medicina Veterinária da UFRPE.
3. Terceiro Autor é professor adjunto do Departamento de Medicina Veterinária UFRPE.

Introdução

Os traumatismos, conjunto de ferimentos, 
problemas ou lesões somáticas provocadas por agente 
externo com repercussões energossomáticas, 
psicossomáticas e mentalsomáticas, são considerados 
uma importante causa de encaminhamento de cães a 
centros de atendimento veterinário em todo o mundo, 
contribuindo com aproximadamente 13% do total de 
cães atendidos em hospitais norte-americanos [2]. Em 
um estudo recente, que pesquisou as causas de morte 
de cães na área metropolitana de São Paulo, os 
traumatismos contribuíram com aproximadamente 13% 
dos óbitos [1].

O traumatismo tem muitas causas e pode 
afetar qualquer parte do corpo de um animal, com 
graus variáveis de gravidade. Um ponto importante a 
considerar, é o que irá resultar em um processo 
patológico, pois as lesões resultam da exposição a 
agentes como: energia mecânica, energia elétrica, calor, 
agentes químicos, e radiação [7].

Dentre as causas mais comuns destacam-se 
acidentes automobilísticos e pequenos traumas como 
saltos ou quedas, principalmente nas raças caninas toy
[5;3]. As fraturas correspondem à maior proporção 
dentro dos casos de traumatismos.

Um estudo de 1980 verificou que os acidentes 
envolvendo veículos motorizados são a principal causa 
de morte, seguidas, em ordem decrescente, pelas 
quedas, afogamentos, queimaduras, envenenamentos, e 
ferimentos por projéteis de arma de fogo. Entre as 
lesões não letais, as quedas são as mais comuns, 
seguidas, em ordem decrescente, por 
cortes⁄perfurações, golpes por, ou contra, um objeto, 
acidentes envolvendo veículos motorizados, e 
movimentos de extensão excessiva/movimentos 
vigorosos [4]. Também existe associação entre a região 
do corpo lesionada e a mortalidade, os ferimentos do 
abdômen e tórax são as maiores causas de morte [2].

Os traumatismos têm demonstrado um forte 
impacto na qualidade de vida dos animais de 
companhia, como por exemplo, nas fraturas distais do 
rádio, depende em parte do porte do paciente. Em cães 
jovens de médio a grande porte, geralmente evoluem 
para a cicatrização independente do método de 
estabilização, enquanto que nas raças de pequeno porte, 

existe um alto risco para o desenvolvimento de união 
retardada e não-união, além de deformidades do 
crescimento, rigidez articular e hiperextensão do carpo, 
refletindo com isso a complexidade no tratamento destas 
fraturas [8].

Os processos explicativos empregados é que 
variam, e devem variar, uma vez que não se pode admitir 
uma ciência com um referencial teórico único e absoluto. 

Necessita-se também de uma análise com diferentes 
métodos explicativos passíveis de serem utilizados. Neste 
sentido aspectos epidemiológicos distribuição destes 
agravos sua aplicação tornou-se proveitosa [6].

Em dois estudos, o traumatismo foi responsável 
por cerca de 13% dos registros de acesso hospitalar.
Contudo, estes percentuais não levam em consideração os 
animais que não foram conduzidos até os hospitais em 
busca de tratamento, devido à natureza menos significativa 
da lesão, morte precoce, ou negligencia [7].
            Com este trabalho objetivou-se identificar as 
frequências de traumatismos em cães no Hospital 
Veterinária da Universidade Federal Rural de 
Penrnambuco.

Material e métodos

Para realizar deste trabalho utilizou-se o arquivo 
(fichas clinicas de cães) do Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 
durante o ano de 2008. A observação destas fichas resultou 
na codificação de dados. A análise dos dados permitiu 
quantificar as freqüências dos animais atendidos com 
traumatismos de acordo com as variáveis de localidade 
(Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe, Paulista e outros 
municípios); padrão racial (Com raça, C/R; Mestiço, MTç; 
Sem raça, S/R; Sem informação, S/I); sexo (machos e 
fêmeas) e a idade (de zero a nove anos ou mais), 
verificando as frequências absoluta (F) e relativa (f). Os 
resultados foram apresentados em tabelas.

Considere-se ainda que as informações estavam 
baseada na “cadeia de produção de conhecimento em 
Epidemiologia”.

Resultados e Discussão



Entre o conjunto dos problemas identificados 
em cães atendidos no Hospital Veterinário - UFRPE, 
9,69% (375/3866) correspondeu a Traumatismos.

De acordo com os dados referentes à 
localidade observou-se uma distribuição relativamente 
homogênea da frequência relativa de TMT entre as 
localidades. Quando comparadas as frequências 
relativa e absoluta entre os municípios de Recife e de 
Paulista, verificou-se que, apesar de Recife apresentar 
uma frequência absoluta de 210 casos e frequência 
relativa de 8,6%, Paulista apresentou uma frequência 
absoluta de 37 casos e uma frequência relativa de 
14,06%. Isto pode levar a uma interpretação 
precipitada quanto à ocorrência dos casos, quando se 
observa apenas a frequência absoluta entre os 
municípios de Recife e Paulista. Sugere-se, através 
dessa distribuição homogênea das freqüências relativas, 
que não se pode associar fatores próprios relacionados 
a este agravo, em relação às localidades estudadas
(Tabela 1).

Quanto à observação do padrão racial 
constatou-se que a frequência relativa foi maior nos 
caninos sem raça (13,76%), inferindo-se ausência de 
influência dos dados sem informação. Um ponto 
importante a ser analisado refere-se à aproximação dos 
resultados das frequências relativas nos caninos com 
raça e nos dados sem informação (7,41% e 7,69%, 
respectivamente), quando comparadas suas frequências 
absolutas (164 e 4, respectivamente). Em relação aos 
mestiços, sua frequência absoluta foi de 35 casos, 
enquanto que a sua frequência relativa foi de 9,91%, 
ficando abaixo apenas da frequência relativa dos 
caninos sem raça (Tabela 2).

Já em relação à frequência relativa por sexo 
foi um pouco maior nos cães machos (10,96%) em 
comparação com as cadelas (9,40%), o fato de ter 
havido 7,09% de casos sem informação pode interferir 
nos resultados. As fêmeas passariam a ser mais 
acometidas por TMT caso se acrescentar-se, total ou 
metade do valor referente à frequência dos casos sem 

informação, ao valor de sua frequência relativa. Portanto, 
não se pode creditar inteira confiabilidade quanto à 
ocorrência de TMT segundo o sexo (Tabela 3).

As frequências relativas referente à idade notou-se 
uma frequência maior (15,45%) nos animais dentro da 
faixa etária de 1 2 anos, quando confrontada com a 
daqueles (10,59%) dentro da faixa de 0  0,5 anos; 
informação que se inverte quando da comparação das 
frequências absolutas (49 e 70, respectivamente). Naqueles 
enquadrados na faixa de 7  8 anos as frequências absoluta 
e relativa são proporcionais. Comparando-se as frequências 
relativas entre animais incluídos na faixa etária de 0  4  
anos e os da faixa de 4  9 ou mais, evidenciou-se um 
maior surgimento nos primeiros, ou seja, nos animais mais 
jovens (Tabela 4).

Sugere-se, através do referido estudo, que a ocorrência 
de traumatismos (TMT) foi maior no município de Paulista, 
nos caninos sem raça, do sexo masculino e dentro da faixa 
etária de um a dois anos de idade.
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Tabela 1. Frequência de traumatismos (TMT) em cães, segundo a localidade, no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural 

de Pernambuco no ano de 2008.

Localidade Animais atendidos com 
diagnóstico

         Traumatismos (TMT)

F           f (%) F f (%)
Recife 2440           63,11 210 8,60
Olinda 273          7,06 29 10,62
Jaboatão 255          6,59 30 11,76
Camaragibe 266         6,88 27 10,15
Paulista 263         6,80 37 14,06
Outros municípios 339          8,77 41 12,09

S/I 30         0,77 1 3,33
TOTAL 3866          100% 375



Tabela 2. Frequência de traumatismos (TMT) em cães, segundo o padrão racial, no Hospital Veterinário da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco no ano de 2008.

Tabela 3. Frequência de traumatismos (TMT) em cães, segundo o sexo, no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco no ano de 2008.

Sexo Animais atendidos
                   com diagnóstico

                    Traumatismos (TMT)

F f (%)     F          f (%)
Machos 1918 49,61     195          10,16
Fêmeas 1807 46,74     170           9,40
S/I 141 3,65    10           7,09
TOTAL 3866 100%    375

Tabela 4. Frequência de traumatismos (TMT) em cães, segundo o sexo, no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco no ano de 2008.

Raça Animais atendidos
 com diagnóstico

         Traumatismos (TMT)

F           f (%)                    F               f (%)      
C/R 2211          57,19 164 7,41
MTç 353           9,13 35 9,91
S/R 1250         32,33 172 13,76
S/I 52           1,34 4 7,69
TOTAL 3866           100% 375

Idade             Animais atendidos
              com diagnóstico

        Traumatismos (TMT)

        F         f (%) F f (%)

0  0,5       661         17,10 70 10,59

0,5  1       442         11,43 62 14,02

1  2       317           8,19 49 15,45

2  3       291           7,52 34 11,68

3  4       258           6,67 28 10,85

4  5       274           7,08 25 9,12

5  6       239           6,18 15 6,27

6  7       181           4,68 11 6,07

7  8       161           4,16  8 4,96

8  9       223           5,76 16 7,17

9  +       646         16,70 36 5,57

S/I       173          4,47 21 12,13

TOTAL     3866         100% 375


