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Dra. Kelly Pontes 
 

Especialização em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais – UFV 
Mestrado em Cirurgia / Oftalmologia – UFV  
Doutorado em Cirurgia / Oftalmologia – UFV  

Pós-Doutorado em Medicina / Oftalmologia – LUMC – Holanda 
Lattes: Lattes: http://lattes.cnpq.br/2423435012302575 

Telefone: (11) 99783-6327 (WhatsApp) 
E-mail: drakellypontes@gmail.com  

Site: http://drakellypontes.com 
Página no Facebook: Dra. Kelly Pontes 

https://www.facebook.com/Dra-Kelly-Pontes-341831879877964/  
 
 

ORIENTAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS 
 

 As seguintes orientações são básicas, podendo ser complementadas durante a 

avaliação pré-operatória, dependendo do tipo de procedimento cirúrgico a ser realizado ou do 

estado geral do paciente. Fique atento, pois essas orientações são importantes para o sucesso 

da cirurgia e da recuperação do seu animal de estimação.  

ORIENTAÇÕES pré-cirúrgicas 

- Os exames pré-operatórios clínicos e laboratoriais devem ser realizados antes do 

procedimento e têm duração de no máximo duas semanas;  

- Jejum alimentar: 8 horas que antecedem a cirurgia. 

- Jejum de água: 4 horas. Em dias quentes de 2 horas que antecedem a cirurgia.  

Observação: o período de jejum poderá ser modificado de acordo com a idade do paciente, 

estado geral e tipo de intervenção cirúrgica a ser realizado. 

- Banhar o animal, e tosar caso necessário, no dia anterior à cirurgia. 

- Caso haja infestação por ectoparasitas (pulgas, carrapatos), o paciente deverá ser tratado antes 

da cirurgia.  

- Trazer um colar elizabetano ou roupa cirúrgica, a ser requisitado durante a consulta pré-

cirúrgica, para proteção do local onde foi feita a cirurgia.  

- O Termo de Risco Cirúrgico e Anestésico, que também está no site, deverá ser lido, assinado 

pelo tutor e entregue na recepção no momento que deixar o animal para a cirurgia. Quaisquer 

dúvidas podem ser resolvidas pessoalmente antes da cirurgia pela cirurgiã Dra. Kelly Pontes ou 

pelo médico veterinário anestesista responsável. 

- Os tutores serão comunicados e orientados com relação ao término da cirurgia e horário para 

buscar o paciente. 

 


