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Anestesia felina
Pode haver um momento no qual seu gato vai precisar receber uma anestesia para
procedimentos cirúrgicos, médicos ou diagnósticos. Alguns exemplos incluem uma
cirurgia planejada, como castração, raspagem e polimento essenciais para saúde
oral e prevenção de doenças bucais — ou até mesmo um procedimento de
emergência.
Administrar uma anestesia geral induz uma perda de consciência, relaxamento
muscular e evita o movimento durante a realização de um procedimento. Embora
seu gato fique inconsciente e sem percepção sobre o que está acontecendo, são
administrados medicamentos contra dor e a anestesia local também pode ser
usada para partes específicas do corpo do gato. Ambas as técnicas podem resultar
em uma recuperação confortável.
Durante todo o procedimento, a anestesia será cuidadosamente administrada e
monitorada pela equipe veterinária. É importante que você entenda os princípios
básicos da anestesia e o que esperar.

RISCOS DA ANESTESIA
Como qualquer anestesia, pode haver risco de uma reação adversa aos
medicamentos anestésicos ou outras complicações raras. Seu veterinário realizará
um exame e avaliação física minuciosa, além de fazer perguntas específicas sobre
o seu gato. Com base nisso, exames específicos podem ser realizados. O exame e
os testes proporcionarão à equipe veterinária mais informações para elaborar um
plano individualizado para o seu gato. Isso também pode auxiliar a detectar
problemas ocultos, condições pré-existentes ou questões subjacentes que podem
aumentar o risco de um evento adverso. A equipe veterinária adotará precauções
para minimizar esses riscos quando for necessário sedar ou aplicar uma anestesia.
A equipe também fornecerá instruções antes do procedimento.

CONSULTA PRÉ-ANESTESIA
Antes da cirurgia ou procedimento do seu gato, a equipe
veterinária agendará uma consulta para fazer uma
avaliação e coletar informações completas, caso isso já
não tenha sido feito em uma consulta recente. A consulta
incluirá:
• Histórico médico completo
• Exame físico, incluindo pesagem do seu gato
• Por meio de testes, seu veterinário avaliará o histórico
médico do gato e constatações de exames físicos para
determinar os testes pré-anestésicos adequados que
devem ser realizados. Eles podem incluir, entre outros,
exames de sangue e urina para a maioria dos gatos;
alguns podem precisar de testes adicionais como raios
X (radiografia) ou ECG (eletrocardiografia).

O veterinário usará essas informações para avaliar o risco e a urgência, avaliar a
condição de saúde do gato, escolher os melhores medicamentos anestésicos para
o animal e levar em conta seu estágio de vida e quaisquer outras condições de
doenças. Fazer perguntas também fornecerá mais informações, como:
• Você pode me explicar o que preciso fazer antes do procedimento?
• Você pode me explicar o procedimento de anestesia e como meu gato será
monitorado?

O DIA DA ANESTESIA
Instruções para quando estiver em casa
Você receberá instruções detalhadas do seu veterinário que podem incluir jejum.
Se seu gato fica muito estressado durante as consultas ou passa mal no carro, o
veterinário pode prescrever um medicamento a ser administrado antes da
consulta. É essencial seguir essas instruções.
Processo
Os veterinários entendem que os gatos têm necessidades
específicas e visam minimizar o estresse dos animais. A equipe
veterinária preparará um plano de anestesia individualizado e
montará equipamentos de suporte e monitoramento antes do
procedimento. Seu gato provavelmente receberá uma medicação
pré-anestésica com um sedativo para ajudar a aliviar a transição
para a anestesia completa; essa etapa acalma seu gato e reduz o
estresse. Um cateter intravenoso (IV) é colocado para ajudar a
manter o equilíbrio de fluidos no corpo e para possibilitar
qualquer medicamento de emergência, caso seja necessário.
Monitoramento
A anestesia exige monitoramento contínuo. Os componentes do
monitoramento durante o procedimento incluem:
• observação física do seu gato durante todo o procedimento,
incluindo o período após acordar da anestesia
• temperatura
• pressão sanguínea
• pulso/batimentos cardíacos
• respiração (taxa de respiração e nível de oxigênio no sangue)

O QUE ESPERAR DEPOIS DA ANESTESIA
No geral, na maioria das vezes, o efeito da
anestesia desaparecerá quando o gato estiver
pronto para ir para casa. Você pode perceber que
seu gato dorme mais ou parecerá ter mesmo
energia nos próximos dias. O veterinário fornecerá
instruções individualizadas com base no
procedimento ao qual o gato foi submetido e
detalhes para cuidados de acompanhamento. Em
caso de dúvidas ou considerações, entre em
contato com um veterinário imediatamente.

Para obter mais informações sobre anestesia felina,
acesse www.catfriendly.com/anesthesia.

Você é um membro importante na equipe de saúde do
seu gato.
Você é essencial para ajudar no sucesso de tratamentos e
na melhor saúde do seu gato.
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