
O QUE É UMA

URGÊNCIA?

O Hospital Veterinário Sul do Tejo recebe os

animais com marcação prévia e assegura a

assistência a qualquer urgência médica, de

imediato.

Há um Médico Veterinário presente 24 horas

por dia que, mesmo via telefone, o pode ajudar

a prestar primeiros socorros ao seu animal

(ainda em casa).

As nossas enfermeiras e auxiliares estão

preparadas com formação na área de triagem

de Medicina Veterinária.

Em caso de dúvida, não hesite

em contactar-nos.

Dra. Isabel Grou
C.P. 4496

URGÊNCIAS 24H
212 167 360

Médico Veterinário
Permanente

Consultas por marcação
10-21h Segunda a Sábado

10-14h Domingos e Feriados

Consultas por marcação
10-13h 15-20h Segunda a Sexta

10-13h 14-19h Sábado e Feriados



Queimaduras

As vítimas de queimadura devem ser socorridas

de imediato, pois podem ter perda de superfície

corporal acentuada ou mesmo correr risco de

vida.

Dificuldade respiratória

A dificuldade respiratória

manifesta-se por respiração

ofegante mesmo em

repouso. A língua pode, por

vezes, atingir tonalidades

mais escuras.

Atropelamento ou quedas graves

(animais politraumatizados)

Os animais que sofrem atropelamento ou

quedas de andares altos podem ter fracturas

múltiplas ou hemorragias internas.

Envenenamento / ingestão de tóxicos

É uma urgência pois em alguns casos (não

todos), logo após a ingestão pode estar indicada

a indução de vómito.

Animais que não urinam

Uma obstrução urinária constitui uma urgência,

pois existe o risco de ruptura de bexiga e

insificiência renal.

Prolapso ocular

Quando o o globo ocular

sai da sua cavidade, deve

ser recolocado de

imediato, para que não

perca a viabilidade.

Coma

Golpe de calor

Um golpe de calor pode acontecer a um animal

que tenha ficado fechado no carro ou exposto

ao sol durante um grande período de tempo,

manifestando-se por alterações respiratórias,

vómitos, dirreias ou colapso.

Hemorragias

Qualquer hemorragia que não estanque com

alguma pressão, deve ser assistida de imediato.

Convulsão

Uma convulsão (conjunto de espasmos e

contracções descoordenadas) deve ser parada

de imediato, para que a probabilidade de

ocorrerem outras de seguida seja diminuida.


