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14:30h-16:30h- Grupos de estudos e discussão de protocolos anestésicos em 
cães e gatos. (C. Lavrador, D. Ferreira, L. Ribeiro) 

 
 

O objetivo desta sessão, baseada em www.vasg.org, é sensibilizar para as várias 
opções existentes na área da farmacologia anestésica. Não há combinações 
farmacológicas perfeitas, nem fármacos perfeitos. Apenas deverá haver um 
conhecimento vasto da farmacologia anestésica por parte do médico veterinário, 
para que possa ser ajustada às necessidades de cada animal, em cada momento. 
 
O formando deverá rever os conceitos gerais de farmacologia anestésica 
propostos no ponto 1º, e aprofundá-los nos pontos 2º e 3º. 
 
No ponto 4º é proposto um estudo dirigido às particularidades associadas às 
afeções clínicas mais comummente observadas durante procedimentos 
anestésicos de rotina. 
 
No ponto 5º, é proposto um desafio aos vários grupos, e que sugiram um protocolo 
anestésico que aborde as necessidades específicas de cada caso clínico. 
 
 

1º Familiarizar com os grupos de fármacos mais importantes 
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2º Explorar, mais detalhadamente, os fármacos mais comummente usados 

Pretende-se o estudo e discussão das características gerais da lista de fármacos 

indicado na caixa, que devem ser agrupados de acordo com o seu grupo 

farmacológico. Estes fármacos devem ser a base para o proposto no ponto 5º. 

  

Alfaxalona 

Bupivacaína 

Buprenorfina 

Cetamina 

Dexmedetomidina 

Diazepam 

Etomidato 

Fentanil 

Isoflurano 

Lidocaína 

Medetomidina 

Meloxicam 

Metadona 

Midazolam 

Morfina 

Piroxicam 

Propofol 

Sevoflurano 

Tiopental 
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3º Familiarizar com anestesia locorregional, e fármacos comummente 

utilizados em medicina veterinária 

       

 

 

4º Familiarizar com protocolos para afeções específicas 

Pretende-se a sensibilização para particularidades associadas a afeções clínicas 

que exigem atenção especial aquando da abordagem anestésica. 
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5º Discussão de casos clínicos 

Serão propostos casos clínicos distintos a cada grupo de trabalho, e solicitado 

proposta para abordagem anestésica farmacológica.  

As propostas serão, posteriormente, discutidas em conjunto por todos os 

elementos na sala. 

David Ferreira, david.ferreira@uevora.pt 
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