
 

 

 

PESO DO PET (KG)

RECOMENDAÇÕES DE JEJUM
ALIMENTAR HÍDRICO (ÁGUA)

Até 2kg 6 horas Sem jejum

De 2 a 10 kg 8 horas 2 horas

De 10 a 15 kg

RADIOGRAFIA DO CRÂNIO:
- Qualquer estudo essa área necessita de sedação/anestesia.

RADIOGRAFIA DA COLUNA:
- CERVICAL (realização de exame sempre com anestesia/sedação);

- Torácica, toraco-lombar, lombar, lombo-sacra, sacral;

RADIOGRAFIA DA COXA:
- DISPLASIA COXOFEMORAL acima de 20 Kg (realização de exame sempre 
com anestesia/sedação).

- ANIMAL COM MUITA DOR, ansiosos, inquietos e bravos (indica-se 
sedação/anestesia). 

- ANIMAL COM MUITA DOR, ansiosos, inquietos e bravos (indica-se 
sedação/anestesia). 

10 horas 4 horas

Acima de 15 kg 12 horas 4 horas

PROTOCOLO
PARA SEDAÇÃO EM

EXAMES RADIOGRÁFICOS:



 

ESOFAGOGRAMA
Preparo: Não precisa de preparo. Jejum alimentar (ideal).
Duração estimada do exame: 40 minutos.

TRÂNSITO GASTROINTESTINAL (TGI)
Preparo: Jejum alimentar de 24 horas (ideal).
Duração estimada do exame: 6 horas em média (recomenda-se a 
internação do paciente). 

UROGRAFIA EXCRETORA
Preparo: Jejum alimentar de 24 horas + Enema (ideal) + Bexiga vazia.
A sedação facilita o processo.
Exame recente de função renal e paciente não pode estar desidratado.
Duração estimada do exame: 3 horas, em média (recomenda-se a
internação do paciente).

URETROCISTOGRAFIA
Preparo: Não precisa de preparo. Jejum alimentar (ideal).
Duração estimada do exame: 40 minutos. 

MIELOGRAFIA
Preparo e exames pré-anestésicos idênticos ao de 
tomografia computadorizada.
Duração estimada do exame: 2 horas.

ENEMA DE BÁRIO
Preparo: Jejum alimentar de 18 a 24 horas + Dieta líquida + Catártico 
com 12 horas de antecedência. Lavagem com enema solução salina.
Sedação facilita o procedimento.
Duração estimada do exame: 1h30m

PREPARO PARA A
REALIZAÇÃO DE EXAMES 

CONTRASTADOS:



 

ULTRASSOM ABDOMINAL

- Orientamos o jejum alimentar de 8 horas (ideal).
  Caso não seja possível, o mínimo é de 4 horas.

- Ingestão de água pura à vontade.
  Não oferecer leite, sopinha ou papinha.

- Não deixar o animal urinar pelo menos duas antes do exame, de    
   preferência, pois, ao chegarem ao hospital muitos cães costumam   
   urinar quando descem do carro ou na entrada da recepção.

Atenção com os animais diabéticos:
- Não devem fazer jejum, salvo condições específicas como dosagem
  de glicose, dosagens hormonais, etc.
- Oferecer a eles comida pastosa, batida no liquidificador. 

ULTRASSOM GESTACIONAL

- Jejum alimentar de 8 horas (ideal).
- Ingestão de água pura à vontade.
  Não oferecer leite, sopinha ou papinha.
 
- Não deixar o animal urinar pelo menos duas antes do exame,
  de preferência.

- Confirmar se o animal acasalou há, pelo menos, 30 dias.

- Com menos de 30 dias de gestação existe a possibilidade de ser
  solicitado um retorno para confirmação.

PREPARO PARA A
REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM:


