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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

MEDICINA VETERINÁRIA 2017.1 

CÓDIGO DA DISCIPLINA NOME DA DISCIPLINA 

VET634 ANESTESIOLOGIA 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

CARGA HORARIA TOTAL: 54 HORAS 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 36 HORAS. 

CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 18 HORAS. 

6º 

 

EMENTA 

Introdução, importância, objetivos, aplicação e definições do uso de fármacos, bem como 

uso de técnicas e equipamentos para anestesia de grandes e pequenos animais. 

 

OBJETIVOS 

� Possibilitar ao aluno o conhecimento do histórico e origem da anestesiologia 

veterinária, conceitos e classificação das fases da anestesia; 

� Reconhecer e classificar os diferentes fármacos usados na Medicina Veterinária para 

procedimentos anestésicos e controle da dor, além de conhecer sua farmacodinâmica 

e farmacocinética; 

� Utilizar corretamente as técnicas de medicação pré-anestésica e anestesias local, 

intravenosa e inalatória nas diferentes espécies domésticas, em função do quadro 

clínico do paciente; 

� Ter conhecimento dos métodos de monitoração anestésica. Reconhecer e utilizar os 

tratamentos adequados para as emergências anestésicas.  

� Realizar de forma eficiente o controle da dor. 
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PERFIL DO EGRESSO 

Ao término da disciplina o (a) discente deverá ser capaz de executar técnicas 

anestésicas e condições de optar pelo fármaco mais adequado para as condições do 

paciente, tendo a sensibilidade de sempre evitar a dor e o sofrimento animal. Será 

exigido deste profissional uma atuação baseada na ética e na moral, além de alto 

conhecimento técnico. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

� Orientações gerais da disciplina/ Considerações gerais em anestesiologia; 

� Avaliação e controle da dor e do sofrimento do animal; 

� Avaliação pré-anestésica, preparo do paciente e emergências; 

� Medicação pré anestésica; 

� Indução e planos anestésicos; 

� Hipnóticos barbitúricos e não barbitúricos; 

� Anestesia dissociativa; 

� Anestesia geral inalatória; 

� Anestesias espinhais; 

� Anestesias locais e regionais em pequenos animais; 

� Anestesias locais e regionais em bovinos; 

� Anestesias locais em equinos; 

� Sedação, analgesia e anestesia em equinos à campo; 

� Considerações da anestesia em pacientes neonatos e cesarianas; 

� Considerações da anestesia em felinos; 

� Considerações da anestesia em pacientes traumatizados. 

 

METODOLOGIA 

� Aulas expositivas/ participativa e aulas práticas em centro cirúrgico.  

 

AVALIAÇÃO 

� 1ª Avaliação - Prova escrita 

� 2ª Avaliação – Relatórios de aulas práticas + Prova escrita 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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Koogan, 2011. 

2- LUMB & JONES. Anestesiologia e Analgesia Veterinária. Roca, 4ª ed. 2012. 
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3- FANTONI, D. T.; CORTOPASSI, S. R. G. Anestesia Em Cães e Gatos, Editora Roca, 

2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1- TAYLOR, P. M.; CLARKE, K. W. Manual de Anestesia Em Equinos - 2ª Ed. Editora: 

Medvet, 2009. 

2- IBAÑEZ, J. F. Anestesia Veterinária para Acadêmicos e Iniciantes. Editora: Medvet, 

2012. 
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