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Introdução 

 

O propósito da avaliação pré-operatória é verificar o estado clínico do paciente, 

gerando recomendações sobre a avaliação, manuseio e riscos de problemas em todo o 

período pré-operatório e definir o risco cirúrgico que o paciente, o anestesista, o assistente e o 

cirurgião podem usar para tomar decisões que beneficiem o animal (SILVA et al, 1990). Deve-

se definir os exames mais apropriados e estratégias de tratamento para otimizar o cuidado do 

paciente, evitando-se exames desnecessários e permitindo o acompanhamento a curto e longo 

prazo. 

Sabe-se que uma avaliação clínica acurada não pode ser substituída por exames 

complementares, porém como o próprio nome já explica, os exames laboratoriais 

complementam a anamnese e o exame físico, ou seja, auxiliam a clínica para entendimento 

das funções orgânicas dos pacientes (DUNCAN, PRASSE, MAHAFFEY, 1994) 

A realização de exames pré-operatórios também tem a finalidade de identificar ou 

diagnosticar doenças e disfunções que possam comprometer os cuidados do período 

perioperatório; avaliar o comprometimento funcional causado por doenças já diagnosticadas e 

em tratamento e ainda, auxiliar na formulação de planos específicos ou alternativos para o 

cuidado anestésico.  Algumas doenças, como as cardíacas e as respiratórias, por sua 

relevância, podem interferir na escolha da técnica anestésica e na evolução do paciente 

(LACERDA, SAMPAIO,NUNES, 2010).  A tendência atual é a solicitação de exames pré-

operatórios de acordo com os dados sugestivos encontrados no histórico clínico ou no exame 

físico; necessidade dos cirurgiões ou clínicos que acompanham o paciente e monitorização de 

exames que possam sofrer alterações durante o procedimento ou em procedimentos 

associados (SILVA et al, 1990).  

De acordo com o grau de agressão, trauma tecidual e perdas sanguíneas, os 

procedimentos cirúrgicos são classificados nas seguintes categorias: 

 

A – Procedimento minimamente invasivo. Baixo potencial para causar alterações da fisiologia 

normal. Raramente está relacionado com morbidade ligada ao procedimento anestésico, nem 

requer transfusões sanguíneas, monitorização invasiva ou CTI no pós-operatório. 

B – Procedimento moderadamente invasivo. Moderado potencial para alterar a fisiologia 

normal. Pode requerer transfusão sanguinea, monitorização invasiva ou CTI no pós-operatório. 

C – Procedimento altamente invasivo. Tipicamente produz alteraçãoda fisiologia normal. Quase 

sempre requer transfusão sanguinea, monitorização invasiva ou CTI no pós operatório.  

 

 

 



Com relação ao risco cirúrgico, os pacientes são classificados segundo a ASA 

(Americam Society of Anesthesiologists) em: 

 

ASA 1 Sem distúrbios fisiológicos, bioquímicos ou psiquiátricos. 

ASA 2 Leve a moderado distúrbio fisiológico, controlado. Sem comprometimento da 

atividade normal. A condição pode afetar a cirurgia ou anestesia. 

ASA 3 Distúrbio sistêmico importante, de difícil controle, com comprometimento da 

atividade normal e com impacto sobre a anestesia e cirurgia. 

ASA 4  Desordem sistêmica severa, potencialmente letal, com grande impacto sobre a 

anestesia e cirurgia. 

ASA 5 Moribundo. A cirurgia é a única esperança para salvar a vida. 

 

Anamnese e Exame Físico x Exames laboratoriais 

 

Durante o primeiro contato com o paciente, deve-se analisar os principais fatores 

intrínsecos relacionados ao risco cirúrgico. Dentre eles é possível citar: Idade, sexo, raça, 

condições físicas e doenças pré-existentes. 

- Idade: Pacientes idosos necessitam de avaliação clínica e laboratorial mais detalhada devido 

à própria fisiologia geriátrica com diminuição de metabolismo além do aparecimento de lesões 

senis pulmonares, cardíacas, hepáticas, renais e periodontais. Nestes pacientes, avaliações 

hematológicas e bioquímicas completas e exames de imagem devem ser obrigatórios. 

- Sexo: Fêmeas em estro apresentam aumento da vascularização uterina predispondo à 

hemorragias indesejáveis. Além de avaliação laboratorial de rotina pré-operatória, nestes 

pacientes devem ser realizadas citologias vaginais para estimativa da fase do ciclo estral em 

que se encontram. 

- Raça: Cães e gatos braquiocefálicos podem apresentar diminuição de lúmen traqueal e em 

procedimentos anestésicos, a depressão respiratória pode ser fatal. Nestes animais, os 

exames de imagem são muito importantes. 

- Condições físicas: Animais obesos apresentam alterações nos fatores de coagulação, 

disfunções hepáticas histológicas e enzimáticas que interferem na metabolização 

(farmacodinâmica e farmacocinética) das drogas anestésicas. Em pacientes obesos o volume 

de distribuição é maior e a clearance é mais lenta do que o observado em pacientes magros. 

Este fato deve-se ao aumento da saturação e do acúmulo do fármaco no tecido adiposo 

desses pacientes, especialmente em infusões longas. Em animais magros e hígidos, a 

metabolização dos agentes anestésicos pode ser bastante rápida, o que aumenta a dose da 

droga e conseqüentemente os riscos associados. 



- Doenças pré-existentes: Pacientes com insuficiências cardíaca, hepática e/ou renal tem 

metabolização e eliminação das drogas reduzidas, aumentando assim o risco anestésico. 

 

O exame físico do paciente pré-cirúrgico deve consistir em uma avaliação importante e deve 

realizada uma minuciosa inspeção, palpação, percussão e auscultação. Alguns parâmetros são 

importantes e dentre eles se destacam: 

 

- Fácies: Os animais devem estar alertas e bem ativos. Fácies depressiva e apatia podem 

indicar enfermidades. 

- Temperatura retal: O paciente pré-cirúrgico deve estar normotérmico. Pirexia está presente 

em processos infecciosos/inflamatórios, menos comumente relacionados à insolação. 

Hipotermia pode indicar desidratação, hipoglicemia e choque.  

- Mucosas: Devem estar normocoradas, úmidas e sem lesões aparentes. Observa-se aumento 

do tempo de preenchido capilar e perda de umidade na avaliação de pacientes desidratados. 

Pacientes anêmicos podem apresentar mucosas hipocoradas e quando estão congestas, 

podem representar hipóxia ou toxemia (FENNER, 2003). Mucosas amareladas (ictéricas) 

indicam hemólise ou hepatopatias. 

- Hidratação: perda de peso, o aumento da freqüência cardíaca e do tempo de preenchimento 

capilar, perda da elasticidade cutânea, ressecamento das mucosas, diminuição da temperatura 

nas extremidades e diminuição da produção de urina sugerem quadro de desidratação. 

- Linfonodos: Devem ser palpados (poplíteos, submandibulares, pré-escapulares, axilares e 

inguinais). Linfonodos aumentados de volume podem indicar inflamação/infecção ou até 

neoplasias.  

- Auscultação cardio-respiratória: pacientes de pequeno porte e idosos são predispostos a 

cardiopatias. Nestes animais a avaliação cardíaca deve ser feita através de exames de 

imagens (FENNER, 2003). 

- Palpação abdominal: Aumento de volume abdominal, hepatomegalia, esplenomegalia, ascite 

e dor devem ser avaliados no pacientes pré-cirúrgicos. 

- Tegumento: Dermatites são comuns e devem ser tratadas antes dos procedimentos 

cirúrgicos, evitando assim o aparecimento de infecções secundárias. 

 

 

Exames laboratoriais pré-operatórios para cirurgias eletivas 

 

Hemograma – Este exame fornece informações preciosas sobre o estado geral do paciente. 

Este exame só será válido se tiver sido recentemente realizado (THRALL et al, 2007). Dados 

do eritrograma, leucograma e trombograma podem ser importantes nas doenças 

inflamatórias/infecciosas, neoplásicas e degenerativas em pacientes assintomáticos (JAIN, 

1993) 



. 

Os parâmetros do eritrograma (Hemácias, Hemoglobina e Volume globular) avaliam a 

presença de possíveis anemias ou policitemias.  

Anemia corresponde à diminuição dos parâmetros analisados no eritrograma e podem 

ser resultantes de doenças primárias (hemólise), pela perda sanguínea nas hemorragias, 

secundária à redução da eritropoese ou pela associação de alguns desses eventos. As 

anemias podem ser classificadas ainda pela morfologia das hemácias (avaliação dos índices 

hematimétricos: Volume Globular Médio e Concentração de Hemoglobina Corpúscular Média) 

ou de acordo com a resposta medular(THRALL et al, 2007). Estas classificações auxiliam no 

prognóstico e sugerem a etiologia (SCHALM, 1984). 

Hemorragias e hemólise resultam em anemia regenerativa, ou seja, requerem resposta 

medular imediata e eficaz (reticulocitose). Alterações hematológicas como anisocitose, 

policromasia, hipocromia, macrocitose, presença de eritroblastos  e corpúsculos de Howell-Jolly 

são geralmente associadas à presença de células imaturas na circulação(JAIN, 1993) 

Outras anormalidades como hipocromia associada à microcitose condizem com 

prognóstico reservado(THRALL et al, 2007). Estes achados são encontrados nas anemias 

arregenerativas que podem ser decorrentes de insuficiência renal crônica (diminuição da 

produção de eritropoetina pelos rins), doenças endócrinas (associadas à diminuição do 

metabolismo basal), deficiências nutricionais (intrísecas e extrínsecas), neoplasias, processos 

inflamatórios crônicos e infecções (FELDMAN, ZINKL, JAIN, 2000) 

Pacientes anêmicos requerem cuidados adicionais na oxigenação durante a anestesia 

e não devem ser submetidos à cirurgias eletivas até o retorno à normalidade hematológica 

(LACERDA, SAMPAIO,NUNES, 2010). 

As policitemias referem-se ao aumento na quantidade de hemácias no sangue, 

evidenciado pela elevação do volume globular (VG), da contagem de hemácias ou pela 

concentração da hemoglobina. Estas podem ser classificadas como relativa ou absoluta 

(SCHALM, 1984) 

Policitemias relativas são decorrentes da diminuição do volume plasmático ou da 

redistribuição eritrocitária como, por exemplo, desidratação e desvio de fluidos corporais 

(contração esplênica que ocorrem em animais muito excitados nas situações de estresse). Nos 

casos de desidratação, a hemoconcentração estará associada à hiperproteinemia plasmática 

(FELDMAN, ZINKL, JAIN, 2000). A policitemia absoluta corresponde ao verdadeiro aumento da 

massa eritrocitária e pode ser primária (distúrbios mieloproliferativos com aumento da 

eritropoese independente da concentração de eritropoetina) ou secundária (associada ao 

aumento de produção de eritropoetina – hipoxia generalizada ou neoplasia renal) 

Pacientes com policitemia apresentam hiperviscosidade sanguínea e 

consequentemente, diminuição da oxigenação tecidual. Anamnese e exame clínico bem feitos, 



podem sugerir a etiologia da policitemia e ajudam na resolução da causa de base, quando 

houver tratamento. 

No Leucograma, os parâmetros mais importantes estão relacionados à contagem total 

de leucócitos e seus diferenciais (BUSH, 2004). A interpretação destes parâmetros auxilia na 

compreensão sobre as possíveis disfunções apresentadas pelo paciente, porém não permite a 

definição de um diagnóstico específico (JAIN, 1993). 

O aumento do número de leucócitos totais é chamado de leucocitose que pode indicar 

stress, infecção ou doença inflamatória (SCHALM, 1984). A leucocitose geralmente está 

associada à neutrofilia (aumento do número absoluto de neutrófilos) e linfocitose (aumento do 

número absoluto de linfócitos), porém pode-se encontrar eosinofilia e monocitose (aumento de 

eosinófilos e monócitos, respectivamente) em alguns casos particulares (FELDMAN, ZINKL, 

JAIN, 2000). A neutrofilia pode ser com ou sem desvio à esquerda (elevação de neutrófilos 

jovens circulantes) e ainda classificada como regenerativo (número de células maduras maior 

do que o de células jovens) ou degenerativo (maior concentração de células jovens circulantes, 

quando comparadas às células maduras). 

Neutrofilias sem desvio à esquerda indicam resposta a excitação (adrenalina) ou 

estresse (corticosteróides). Está relacionada a eventos cardiovasculares e liberação de cortisol 

pelas adrenais, respectivamente, e são resultantes da migração de neutrófilos do pool marginal 

(BUSH, 2004). Quando associada à linfocitose, sugere-se resposta excitatória e quando há 

linfopenia, esta é decorrente da ação do cortisol (BUSH, 2004) 

Quando há desvio à esquerda, a presença de inflamação/infecção é a principal 

suspeita clínica. O desvio pode ser classificado com leve, moderado e acentuado de acordo 

com o aparecimento e/ou elevação dos neutrófilos imaturos (bastonetes, metamielócitos e 

mielócitos, respectivamente) e também indicam a gravidade ou intensidade do processo 

(FELDMAN, ZINKL, JAIN, 2000). Desvio à esquerda degenerativo também não favorece um 

bom prognóstico para o paciente (LATIMER, MEYER, 1992). 

A linfocitose tem duas causas comuns, a primeira é a resposta à excitação e a segunda 

é decorrente de processo neoplásico linfoproliferativo (leucemia linfocítica). Estas podem ser 

diferenciadas a partir da sua magnitude e também da morfologia linfocitária (FELDMAN, ZINKL, 

JAIN, 2000). Linfocitose reativa (mais comum em felinos) apresenta contagem moderada 

(12.000 a 20.000 células/µL) e morfologia normal com predomínio de linfócitos maduros. Nas 

linfocitoses exacerbadas, sem histórico de excitação deve-se pesquisar a ocorrência de 

leucemia linfóide (linfocitica ou linfoblástica). 

Monocitoses são encontradas nas respostas inflamatórias agudas e crônicas (mais 

comuns) ou associadas à esteróides (em cães). As eosinofilias são inespecíficas, porém são 

geralmente encontradas em quadros de parasitismo, hipersensibilidades ou lesão incomum 

que produz quimiotáticos aos eosinófilos ( Mastocitomas).  



As basofilias (aumento do número de basófilos circulantes) são raríssimas em animais 

de companhia, mas podem estar associadas aos quadros de eosinofilia (JAIN, 1993). 

Os neutrófilos e linfócitos também são os principais responsáveis pelas leucopenias 

(diminuição do número total de leucócitos circulantes) e devem ser interpretados 

separadamente (SCHALM, 1984). Pacientes leucopênicos não devem ser submetidos à 

procedimento cirúrgico eletivo, pois este procedimento poderá piorar o quadro 

imunossupressivo do animal, possibilitando o aparecimento de infecções secundárias(BUSH, 

2004). 

 Neutropenias (redução do número absoluto de neutrófilos) podem ser causadas por 

consumo excessivo na inflamação aguda ou resultantes de lesões em células-tronco 

(reversíveis ou irreversíveis). Se houver neutropenia com desvio à esquerda, esta deve ser 

relacionada com processo inflamatório agudo, se não, pode ser secundária a infecções virais 

agudas ou lesão em medula óssea (LATIMER, MEYER, 1992).  

As linfopenias (redução do número absoluto de linfócitos) são geralmente atribuídas 

resposta à esteróides ou infecções virais (quando associadas à neutropenias).  

Em relação às plaquetas, estas são responsáveis pelo auxílio na reparação de lesões 

vasculares e no impedimento de ocorrências de hemorragias (formações de tampões 

hemostáticos). Estas células são continuamente produzidas e consumidas. Trombocitopenias 

(redução no número de plaquetas circulantes) são as alterações plaquetárias mais comuns em 

animais domésticos(BUSH, 2004). 

Estas anormalidades podem ser decorrentes da diminuição da produção de 

megacariócitos (medula óssea), aumento do consumo ou destruição das plaquetas. As 

trombocitopenias são geralmente associadas à hemoparasitoses, doenças 

imunomediadas(primárias ou secundárias) e pós-hemorragias (FELDMAN, ZINKL, JAIN, 2000). 

Pacientes com trombocitopenias acentuadas podem potencializar sangramentos, o que 

aumenta o risco cirúrgico. Estes animais devem ser submetidos à avaliação clínica detalhada e 

outros exames complementares pertinentes para a descoberta da etiologia e possibilidade 

terapêutica (GOODGER,LEVY,1973). Na realização de exames pré-operatórios, os animais 

devem ser submetidos à realização de provas de coagulação (Tempo de sangramento, Tempo 

de coagulação, Tempo de tromboplastina parcial ativa e Tempo de protrombina) juntamente 

com trombograma para avaliação das funções hemostáticas. 

As plaquetas também desempenham funções não hemostáticas como a liberação de 

aminas vasoativas, citocinas, mitógenos e fatores de crescimento o que justificam a 

trombocitose (elevação do número de plaquetas circulantes) em processos inflamatórios e na 

cicatrização de feridas (JAIN, 1993) 

. 



Outros achados no hemograma também podem ser importantes para avaliação do 

quadro geral do paciente como: Alteracões tóxicas, corpúsculos de Dohle, basofilia 

citoplasmática em neutrófilos, monócitos ativados, linfócitos reativos, formação de rouleaux 

(associadas à processos inflamatórios),  hipersegmentação neutrófilica (desvio à direita 

observada em pacientes que apresentam permanência de neutrófilos na circulação em um 

período maior do que o normal, sendo associada à efeito de esteróides), aglutinação de 

eritrócitos e presença de esferócitos (autoaglutinação decorrentes de processos 

imunomediados), macroplaquetas (trombopoese ativa),  presença de inclusões virais e 

hemoparasitas (THRALL et al, 2007) . 

 

Função renal – Os exames de função renal de pacientes pré-cirurgicos permitem avaliar a 

capacidade de filtração glomerular, reabsorção e secreção tubular. Estas funções realizadas 

pelos rins são importantes para a filtração, inativação e excreção de metabólitos derivados de 

fármacos anestésicos e de drogas utilizadas no pré, trans e pós-operatórios dos pacientes 

(THRALL et al, 2007). 

Os anestésicos geralmente diminuem o fluxo sangüíneo renal, a filtração glomerular, a 

diurese e a excreção de eletrólitos, trocas secundárias aos efeitos no sistema cardiovascular, 

sistema nervoso simpático e sistema endócrino. Em geral, espera-se que essas alterações 

renais voltem à normalidade pouco após a intervenção, porém em alterações pré-existentes, 

elas podem persistir no período pós-anestésico ou até mesmo serem fatais durante o 

procedimento   ( LAVOR et al, 2004) 

 A concentração de uréia sanguínea é um dos parâmetros utilizados para avaliação da 

filtração glomerular, pois a maior parte da sua produção no organismo é eliminada através da 

urina, portanto a diminuição na taxa de filtração glomerular ocasiona a elevação sérica de uréia 

(KANEKO, 1997). Existem outros fatores extra-renais que influenciam no teor de uréia 

sanguínea (desidratação, sangramentos gastrointestinais e alimentação rica em proteínas). 

A creatinina (metabólito derivado da creatina muscular) é exclusivamente eliminada 

pelos rins e é o exame mais específico para a avaliação da taxa de filtração glomerular pois 

este não sofre muitas interferências extra-renais. A produção de creatinina é relativamente 

constante e é proporcional à massa muscular corporal (STOCKHAM, SCOTT, 2011). Pacientes 

magros e com pouca massa muscular apresentam diminuição da concentração de creatinina e 

isto deve ser considerado na interpretação do exame. 

A elevação sérica de uréia e creatinina é denominada de azotemia e esta pode ser 

classificação em pré-renal (diminuição de fluxo renal), renal (redução da capacidade de 

filtração dos rins e pós-renal (diminuição da excreção).  

Os glomérulos também são importantes para impedir a perda de proteínas de alto peso 

molecular, sendo as lesões glomerulares muito importantes na etiologia das hipoproteinemias 

(Insuficiêcia renal crônica, glomerulonefrites). 



O mecanismo de reabsorção renal é  importante para que não haja perda de 

substâncias nobres e para manutenção do equilíbrio osmótico e ácido-base. Os íons sódio, 

cloro, potássio, bicarbonato, hidrogênio, cálcio, fosfato, magnésio são excretados via renal e 

reabsorvidos na região tubular de acordo com as necessidades orgânicas.  As proteínas de 

baixo peso molecular, aminoácidos, glicose e água também são reabsorvidos pelos túbulos 

renais com o objetivo de manter a homeostase (THRALL et al, 2007). A perda da capacidade 

de reabsorção tubular, aumenta o nível de excreção dessas substâncias, resultando em 

diversos desequíbrios funcionais. A dosagem destes solutos no sangue e a urinálise 

(hipostenúria, glicosúria) poderão auxiliar na pesquisa de lesões tubulares (STOCKHAM, 

SCOTT, 2011). 

A função de secreção tubular atua em direção oposta à reabsorção principalmente na 

eliminação de íons hidrogênio, potássio e amônia (STOCKHAM, SCOTT, 2011).  

Função hepática - O fígado é um dos órgãos mais freqüentemente lesados no organismo, 

porém dispõe de uma grande capacidade de reserva, mas quando lesado, seja por estresse 

metabólico, toxinas, doenças e outras causas, suas alterações modificam diretamente a 

metabolização de drogas aplicadas diariamente em procedimentos anestésicos. Considerando-

se que a grande maioria dos anestésicos e drogas empregadas na Anestesiologia é 

metabolizada no fígado, a importância deste órgão para a especialidade se manifesta através 

de um relacionamento muito grande, sendo que a anestesia e os agentes anestésicos podem 

interferir nas funções do fígado e este pode influenciar e mesmo alterar os rumos imprimidos 

durante uma anestesia ( LAVOR et al, 2004) 

Na clínica, referem-se aos ensaios enzimáticos hepáticos (ALT, AST, GGT e Fosfatase 

alcalina) como provas de função hepática. Entretanto, essas enzimas não têm origem hepática 

exclusiva(STOCKHAM, SCOTT, 2011). O aumento da atividade destas enzimas não indica 

necessariamente perda da função hepática, porém podem sugerir lesão de hepatócitos e 

colestase. Em cães, as enzimas hepáticas mais solicitadas são ALT e fosfatase alcalina 

(THRALL et al, 2007). Nos felinos, a meia-vida da fosfatase alcalina é muito curta, portanto 

nesta espécie deve ser substituída pela dosagem de GGT (KANEKO, 1997). 

Glicemia, proteínas totais e albumina são os parâmetros mais comumente solicitados 

para avaliação de função hepática (BUSH, 2004). 

O fígado tem participação importante no metabolismo da glicose, pois após a absorção 

em intestino delgado, a glicose é transportada ao fígado pela circulação portal, chegando aos 

hepatócitos onde é transformada em glicogênio auxiliando no controle da glicemia. Os 

hepatócitos também sintetizam glicose por gliconeogênese e liberam a glicose armazenada 

através da glicogenólise(STOCKHAM, SCOTT, 2011). 

 



As hipoglicemias podem ser decorrentes de lesões hepáticas graves, sepse, choque, 

desidratação e anorexia grave (FENNER, 2003) 

 Hiperglicemias sugerem distúrbios endócrinos (diabetes e hiperadrenocorticismo). A 

dosagem de proteínas totais e albumina são imprescindíveis para avaliação pré-anestésica, 

pois na circulação todos os fármacos estão ligados a proteínas plasmáticas, principalmente 

albumina, com o grau de ligação dependente do agente anestésico(GUIMARÃES et al , 2007; 

NOGUEIRA et al , 2003)  

Nas hipoalbuminemias há aumento da disponibilidade do agente no cérebro, 

ocasionando maior depressão e prolongamento da ação.  As hipoalbuminenias podem ser 

decorrentes de anorexia prolongada, diminuição da produção hepática ou perdas renais e/ou 

intestinais (KANEKO, 1997). 

Outras dosagens também são importantes na avaliação hepática (Bilirrubinas, Amônia, 

Uréia, Colesterol e fatores de coagulação), porém não são pouco utilizadas na rotina 

(STOCKHAM, SCOTT, 2011). 

Enfim, na solicitação dos exames pré-operatórios deve-se considerar critérios de 

relevância ou prevalência das doenças e sensibilidade e especificidade dos exames. Estes 

podem minimizar os riscos para o paciente e a equipe cirúrgica. 
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