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A medicina veterinária tem assistido nos últimos anos a uma evolução significativa,
com particular destaque nos meios complementares de diagnóstico, procedimentos e
técnicas cirúrgicas, possibilitando aos animais de companhia usufruírem de uma
esperança média de vida maior e com mais qualidade. No caso dos meios
complementares de diagnóstico, a imagiologia é das áreas onde esta evolução é mais
notória, com grande enfoque na tomografia axial computorizada (TAC).
Neste exame é possível visualizar as seguintes regiões anatómicas:
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Os achados imagiológicos neste exame permitem um diagnóstico variado desde
lesões articulares, neoplasias ósseas, neoplasias degenerativas da coluna a patologias
tumorais e, neste caso, o seu estadiamento (incluindo a presença de metástases),
facilitando a prescrição do tratamento. Posteriormente, este exame ainda pode servir
como método de avaliação da resposta ao tratamento prescrito e controlo pós-cirúrgico.
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A acompanhar esta evolução da medicina veterinária, a profissão de enfermeiro
veterinário tem vindo a assumir um papel de elevada importância como parte de uma
equipa multidisciplinar.
Na tomografia axial computorizada, o enfermeiro veterinário pode auxiliar no
desempenho de diferentes tarefas, desde as etapas que antecedem o exame
propriamente dito, durante a execução do exame e no recobro.
1. Fase que antecede o exame de TAC
1.1. Cateterização
1.2. Análises Pré-anestésicas
1.2.1. Hemograma / microhematócrito;
1.2.2. Perfil hepático (ALT, AST, ALKP, GGT)
1.2.3. Perfil renal (creatinina, ureia)
1.2.4. Perfil de coagulação (antes de citologias de fígado e baço guiadas por
imagem)
1.2.5. Outras análises: proteínas totais, ionograma, glucose, fósforo, urianálise,
lactato
1.3. Protocolo Anestésico: anestesia adequada a cada paciente (pediátrico, adulto,
geriátrico, paciente com patologias concomitantes, etc...)
1.4. Sedação.
1.5. Preparação da sala de TAC:
1.5.1. Torre de anestesia e seus complementos
1.5.2. Gantry
1.5.3. Mesa
1.5.4. Complementos para posicionamento do paciente (esponjas, suportes, etc...)
1.5.5. Injector de contraste (reposição de contraste no equipamento)
1.5.6. Posicionamento do paciente
2. Durante o exame de TAC
2.1. Monitorização Anestésica Básica
2.1.1. Parâmetros:

mucosas,

pulso

periférico,

tempo

de

repleção

capilar,

temperatura, frequência e padrão cardíaco e respiratório, reflexo palpebral,
pulsioximetria, avaliação da profundidade anestésica.
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2.2. Contraste
2.3. Indução de apneia
2.4. Auxílio na colheita de amostras para análise
2.4.1. Citologia
2.4.2. Líquido cefalorraquidiano
2.4.3. Biópsia
3. Após o exame de TAC
3.1. Recobro:

despertar

completamente

da

acordado,

anestesia,

monitorização

monitorizando

todos

os

do

paciente

parâmetros

até

estar

fisiológicos

(temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, etc...).
As vantagens deste exame são a rapidez na execução e na obtenção do
diagnóstico com uma qualidade de imagem avançada. Tem como principal
desvantagem o facto de os pacientes terem que ser submetidos a anestesia geral.
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