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Tomografia Axial Computorizada 
Para o tutor do animal 

 
Como devo preparar o meu animal para o TAC? 
 
Os animais que sejam submetidos a um exame TAC (tomografia axial computorizada) têm de 
ser sujeitos a uma anestesia geral, para que permaneçam imóveis durante o exame. Como 
preparação para a anestesia, o animal deve estar em jejum desde a noite anterior. Podem ter 
água diponível até duas horas antes do exame. Pergunte ao seu veterinário instruções 
específicas que estejam relacionadas com alguma medicação que o seu animal tome. 
 
O que devo levar no dia do exame? 
 
O seu veterinário é responsável por nos fornecer os dados clínicos relevantes, mas se exisitirem 
exames prévios (raio-x ou relatórios de ecografia) que ele não nos consiga fazer chegar a tempo 
do exame, pdimos-lhe que por favor os traga consigo.  
 
O que devo esperar durante o exame? 
 
O seu animal vai estar anestesiado durante um tempo que deve variar entre uma hora e uma 
hora e meia para o exame. Antes de ser dada a anestesia, vamos examiná-lo para comprovar 
que podemos prosseguir com essa mesma anestesia. Vamos colocar um catéter intravenoso e 
o seu animal estará a receber fluidos durante todo o procedimento, Todos os sinais vitais serão 
cuidadosamente monitorizadas durante e depois da anestesia.  
 
O que acontece ao meu animal após o exame? 
 
Após o exame e a anestesia, o seu animal poderá estar ligeiramente desorientado e 
desequilibrado durante cerca de meia hora. Estará sobre vigia até que esteja recuperado. 
Quando ele estiver recuperado, e se conseguir deslocar sem risco, daremos alta para que possa 
levá-lo para casa. Ele poderá urinar quantidades maiores do que o normal, devido aos fluidos 
usados na anestesia. Chegado a casa, deverá mantê-lo afastado de escadas e mobília, até que 
esteja totalmente recuperado, para que não exista o risco de ele se magoar.  
 
Qual é o vosso procedimento após o exame? 
 
Após o TAC as imagens serão analisadas por profissionais qualificados, e os resultados serão 
remitidos ao seu veterinário assistente assim que possível. 
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Como chegar? 
 

 
 

Centro Veterinário de Alverca Malvarosa 
R. Eng. José Vaz Guedes 41, 2615-043 Alverca do Ribatejo 
 
 

• Siga pela A1 para a N116 em Alverca do Ribatejo. Tome a saída em direção 
a N10/Alverca/Alhandra na A1 

 
• Siga pela N116 e Av. da Mague para a R. Eng. José Vaz Guedes 

 


