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1. RESUMO 

Quando um animal é submetido a um procedimento cirúrgico e/ou anestésico, 

está sujeito a apresentar alterações em seu eritrograma e leucograma. Sendo assim, 

o objetivo deste trabalho é avaliar as repercussões causadas pela anestesia 

dissociativa sobre a movimentação das células sanguíneas de gatos. Para tanto, 

serão selecionados dez felinos, machos e fêmeas, que serão submetidos ao 

procedimento de gonadectomia. Após jejum alimentar de doze horas e hídrico de 

duas, os gatos receberão acepromazina e cloridrato de tramadol na medicação pré-

anestésica (MPA) e, decorridos quinze minutos, serão induzidos à anestesia geral 

por meio de administração intravenosa de fármacos dissociativos. Serão colhidas 

amostras de sangue (0,8 mL) antes da medicação pré-anestésica (M0), a segunda 

imediatamente após a indução anestésica (M1) e a terceira coleta 60 minutos após a 

M2. Imediatamente após a colheita, o sangue será armazenado em tubos contendo 

ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) e, posteriormente, será submetido a estudos 

laboratoriais, incluindo eritrograma e leucograma. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A gonadectomia é um procedimento cirúrgico, que pode ser realizado a partir 

da sexta semana de idade (SALMERI et al., 1991) e evita gestações indesejadas, 

reduz a superpopulação de cães e gatos errantes e possibilita reduzir contaminação 

e propagação de afecções transmitidas pela cópula, afecções congênitas ou 

hereditárias (VOORWALD et al.; 2013). No entanto, antes de qualquer procedimento 

cirúrgico, se faz obrigatória a avaliação pré-anestésica, sendo que, esse período 

inicia-se no momento em que se faz a indicação do procedimento cirúrgico até o 

início transanestésico (MASSONE, 2003).  

Nessa etapa, os felinos exigem cuidados especiais, que objetivem a 

diminuição do estresse, isso porque essas situações podem promover alterações na 

dinâmica celular sanguínea, por meio da contração esplênica, que ocasionará maior 

número de eritrócitos na circulação; e aumento da concentração de hemoglobina 

(BUSH, 2004), além do leucograma de estresse (STOCKHAM & SCOTT, 2011). 

Também podem ser observadas a linfocitose e uma discreta trombocitose (THRALL, 

2007). 

Adicionalmente, os efeitos da anestesia sobre a movimentação celular 

sanguínea são complexos, podendo alterar significativamente a contagem de células 



sanguíneas periféricas, como eritrócitos, neutrófilos e linfócitos, devido às alterações 

oxidativas. Como consequência no pós-cirúrgico, esse fato pode contribuir para a 

supressão da imunidade dos pacientes (DELOGU et al., 2004). 

Dessa forma, esse estudo é justificado, pois as alterações nas contagens 

celulares do hemograma, oriundas de procedimentos anestésicos, podem causar 

debilidade do sistema imune ao final do procedimento, comprometendo o objetivo 

principal que é a recuperação do paciente. 

 

3. OBJETIVO 

Com o trabalho objetiva-se avaliar a movimentação de eritrócitos e leucócitos 

em gatos pré-medicados com acepromazina-tramadol, e submetidos à anestesia 

dissociativa durante procedimento de gonadectomia. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este projeto foi submetido à aprovação da Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) (protocolo n° 025/2018). Portanto, são selecionados animais 

encaminhados a Campanha de Controle Populacional de Pequenos Animais do 

Hospital Escola Veterinário, cujo o proprietário assine o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando os procedimentos clínicos e cirúrgicos a 

serem realizados, bem como a utilização dos dados obtidos no monitoramento do 

seu animal para execução desse projeto. 

Serão utilizados dez gatos, machos e fêmeas, evitando as prenhes ou em 

estro, pesando entre 2 e 4,5 kg, considerados hígidos após a realização de exames 

físico e complementares. Após jejum alimentar de doze horas e hídrico de duas, os 

gatos receberão como medicação pré-anestésica (MPA) acepromazina (0,05 mg/kg) 

e cloridrato de tramadol (2mg/kg) pela via intramuscular (IM). Decorridos 15 minutos, 

serão induzidos à anestesia geral pela administração intravenosa de 5mg/kg do 

fármaco dissociativo, tiletamina-zolazepam.  

As amostras de sangue serão retiradas das veias cefálicas ou jugular, de 

acordo com a facilidade de acesso venoso, em seringas contendo ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA). Uma amostra (0,8 mL) será colhida antes da MPA 

(M0), a segunda imediatamente após a indução anestésica (M1) e a terceira coleta 

60 minutos após M2. 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

O sangue obtido será submetido a estudos laboratoriais, incluindo contagens 

globais de hemácias, hematócrito e leucócitos, assim como determinação da 

concentração de hemoglobina, todos com o auxílio do contador automático de 

células ACT-8 Coulter. Em seguida os dados serão submetidos à análise estatística 

pelo programa de computador GraphPad Prism 5 for Windows, sendo a análise de 

variância de uma via (One-way ANOVA) seguida pelo teste de Bonferroni (p<0,05). 

Portanto, o projeto proposto proporcionará o conhecimento da correlação 

entre os medicamentos e as possíveis alterações hematológicas que podem ocorrer 

durante e depois de procedimentos cirúrgicos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Tabela 1. Contagem de células sanguíneas em gatos pré-medicados com 

acepromazina-tramadol e submetidos à anestesia dissociativa durante procedimento 
de gonadectomia. 

Animal Parâmetros Momentos 

M0 M1 M2 

A1 He (106/µL) 7,74 5,51 7,55 

Ht (%) 34 29 33 

Hb (g/dL) 10,2 7,6 9,9 
Leu (106/µL) 9.400 9.200 11.400 

A2 He (106/µL) 8,44 7,50 8,95 

Ht (%) 36 36 37 

Hb (g/dL) 10,6 9,2 11,2 

Leu (106/µL) 18.600 22.800 24.800 
A3 He (106/µL) 6,28 6,29 5,91 

Ht (%) 29 30 31 

Hb (g/dL) 8,9 8,9 9,1 

Leu (106/µL) 19.200 16.000 13.400 

A1: primeiro; A2: segundo; A3: terceiro animal; He: eritrócitos; Ht: hematócrito; Hb: Hemoglobina; Leu: 
Leucócitos. 
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