PREPARO DO PACIENTE PARA OS DIFERENTES PROCEDIMENTOS
Radiografia
 Jejum de 12 horas nos animais que serão submetidos ao exame radiográfico da
coluna e Displasia Coxofemoral, que serão realizados somente sob anestesia;
 Para o estudo do abdômen recomenda-se jejum de 2 a 6 horas, quando
possível, pois o conteúdo digestório pode vir a prejudicar a visualização das
estruturas abdominais;
 Para o estudo do tórax em pacientes com dispnéia severa sugere-se a utilização
de anestesia com ventilação controlada;
 Os exames contrastados só deverão ser indicados após a realização de
radiografias simples.









Ultra-sonografia
Jejum de 4 a 8 horas (alimento sólido) para diminuir a quantidade de gás no
trato digestório;
A ingestão de líquido deve ser estimulada (água a vontade, caldo de carne ou
frango, água de coco), com exceção do leite (aumenta a quantidade de
gases) dificultando a realização do exame;
O paciente não deve urinar pelo menos 2 horas antes do exame.

Biopsias guiadas
Jejum de 12 horas (hídrico e alimentar) nos animais que serão submetidos à
coleta de material, a qual será realizada somente sob anestesia ou sedação;
No caso de biópsia hepática e esplênica solicitamos a realização prévia do
coagulograma.



Cistocentese
não deixar o animal urinar por pelo menos 2 horas antes do procedimento.



Paracentese e Pleurocentese
não há procedimento de preparo.





Biopsias aspirativa de Linfonodos Regionais
no caso de animal de difícil contenção deverá ser realizado com anestesia e
assim jejum de 12 horas (hídrico e alimentar).

Biopsias de Pele
jejum de 12 horas (alimentar e hídrico) para realização de anestesia










Colheita Hematológica
quando possível jejum de 8 a 12 horas
para avalição do colesterol, triglicerídios e dosagens hormonais jejum
obrigatório de 8 a 12 horas.

Colheita de Líquido céfalo-raquidiano
jejum de 12 horas (hídrico e alimentar) para realização de anestesia.

Colheita de sangue para Titulação Antirábica
Animal deverá estar vacinado contra a raiva, em período superior a 1 mês e
inferior a 11 meses da data de vacinação. Não é aceito vacinação em
campanha de raiva;
Jejum alimentar de 6 a 8 horas.

