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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 7º  
DISCIPLINA: TÉCNICA CIRÚRGICA E ANESTESIOLOGIA  Ano: 2016 
CARGA HORÁRIA: 120 horas PRÉ-REQUISITO:      - 
SEMANAL: 6 horas (2 
horas teóricas; 4 horas 
práticas) 

TOTAL: 120 horas (40 
horas teóricas; 80 horas 
práticas) 

 
EMENTA 

Anestesiologia: histórico; principais grupos farmacológicos empregados, mecanismos de 
ação e técnicas empregadas na: medicação pré-anestésica; anestesia geral injetável e 
inalatória; anestesia local e regional; bloqueadores neuromusculares e analgesia. 
Elaboração de protocolos anestésicos e monitoramento anestésico para grandes e 
pequenos animais. Eutanásia em medicina veterinária. Técnica operatória: Histórico, 
princípios de antissepsia e esterilidade. Organização e dinâmica de um centro cirúrgico: 
técnicas de paramentação e instrumentação cirúrgicas. As etapas cirúrgicas (diérese, 
hemostasia e síntese). Principais técnicas cirúrgicas aplicadas aos sistemas tegumentar, 
gastrointestinal, genitourinário e cardiorrespiratório em medicina veterinária. 
 

OBJETIVOS 
Estudar o mecanismo de ação e a administração dos tranquilizantes e das principais 
drogas anestésicas de ação geral, local e regional, bem como as diferentes técnicas de 
anestesia utilizadas nos animais domésticos. Estudar a organização e a dinâmica de um 
centro cirúrgico, assim como os principais componentes materiais necessários para 
efetuar uma cirurgia.Estudar as principais técnicas cirúrgicas visando o tratamento das 
afecções apresentadas na clínica cirúrgica dos animais. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
• Introdução à anestesiologia. Histórico. Conceitos e divisão da Anestesiologia; 
• Principais grupos farmacológicos dos fármacos empregados na medicação pré-
anestésica; 
• Anestesia geral injetável. Principais fármacos e técnicas; 
• Anestesia geral inalatória. Principais fármacos e técnicas. Planos anestésicos. 
Intubação endotraqueal; 
• Anestesia local. Divisão da anestesia local e regional. Classificação dos anestésicos. 
Principais fármacos e técnicas; 
• Protocolos anestésicos para pacientes especiais (cardiopatas, nefropatas, 
hepatopatas e endocrionopatas). Escalas de risco anestésico; 
• Ressuscitação cardiorrespiratória; 
• Eutanásia em medicina veterinária; 
• Introdução à técnica cirúrgica: história da cirurgia e o desenvolvimento da arte de 
operar; 
• Organização e dinâmica dentro de um centro cirúrgico; 
• Princípios de antissepsia e esterilidade. Instrumentos, produtos e procedimentos para 
minimizar o risco de infecções cirúrgicas; 
• Técnicas de paramentação cirúrgica; 
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• Instrumentação cirúrgica; 
• As etapas cirúrgicas (diérese, hemostasia e síntese); 
• Tipos de suturas; 
• Cuidados pré, trans e pós-operatórios. Profilaxia da infecção; 
• Principais técnicas cirúrgicas aplicadas aos sistemas tegumentar, gastrointestinal, 
genitourinário e cardiorrespiratório em medicina veterinária.  
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas e práticas, trabalhos de pesquisa bibliográfica, leitura e discussão de 
revistas científicas, jornais e outros textos, apresentação de seminários com temas 
previamente escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo 
professor. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas elaborados pelo professor, 
sugestões de leituras e títulos para preparação de seminários, roteiros para estudo 
dirigido em grupo ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, 
datashow, retroprojetor, vídeo e computador para exibição de CD. 

 
ATIVIDADES DISCENTES  

Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios 
de atividades simuladas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em provas teórica e prática. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em uma avaliação de 20 pontos e 20 pontos da 
Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA). 
Exame especial – 100 pontos. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BOJRAB, M. J. Técnicas atuais em cirurgia de pequenos animais . 3a. ed. São Paulo: 
Roca, 1996. 896 p.  
MASSONE, F. Anestesiologia veterinária: farmacologia e técnicas . 6a. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 428 p. 
TURNER, A. S.; MCILWRAITH, C. W. Técnicas cirúrgicas em animais de grande 
porte . São Paulo: Roca, 2002. 341p. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
FANTONI, D. T.; CORTOPASSI, S. R. G. Anestesia em cães e gatos . São Paulo: Roca, 
2009, 632 p. 
FOSSUM, T. W. Cirurgia de pequenos animais . 4. ed. Rio de Janeiro, 2014. 1640 p. 
MUIR, W. W.; HUBBEL, J. A. E.; SKARDA, R. T.; BEDNARSKI, R. M. Manual de 
anestesia veterinária . 3. ed. São Paulo: Artmed, 2001. 432 p. 
 


