
 

 

• PRINCÍPIOS DE 

ANALGESIA 

• Adquirir conceitos básicos sobre analgesia 
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                RESUMO DE UNIDADE DE FORMAÇÃO 

 

  

Princípios de Analgesia 

TIPO DE CURSO: Teórico  FORMADOR:  

Área: Clínica de animais e companhia DURAÇÃO: 3 horas  

RESUMO 

A dor (peri-operatória, traumática ou de origem patológica -tumor, pancreatite, pleurite- entre outras) é tratada 

recorrendo a um ou mais analgésicos. A escolha do fármaco (ou combinação de fármacos) de eleição é determinada, 

principalmente, pela antecipação da severidade da dor, da avaliação do estado geral do animal e dos princípios 

ativos disponíveis para a espécie em questão. Quanto maior é a lesão tecidular, maior será a necessidade de associar 

fármacos de classes farmacológicas diferentes (analgesia multimodal ou balanceada). A analgesia multi-modal 

maximiza os benefícios do efeito analgésico de vários princípios ativos através de interações aditivas ou sinérgicas, 

enquanto em paralelo minimiza os efeitos adversos, porque há uma diminuição da dose da droga individual. Quais 

são os fundamentos da analgesia e quais os erros mais comuns nos protocolos de analgesia? 

OBJETIVOS 

• Adquirir conceitos básicos sobre analgesia 

• Conhecer os diferentes grupos de analgésicos: vamos iniciar analgesia multi-modal? 

• Desenvolver protocolos de analgesia. 

TÓPICOS A ABORDAR 

• Princípios da analgesia 

• Grupos de fármacos analgésicos 

• Protocolos de analgesia: análise crítica. Erros mais comuns 

• Efeitos adversos: o que esperar? 

• Exemplos práticos 

METODOLOGIA DA FORMAÇÃO 

• Apresentação oral com recurso a projeção de material didático  

• Apresentação de exemplos práticos 

• Esclarecimento de dúvidas 

MATERIAL NECESSÁRIO 

• Uma sala de formação ou similar disponibilizada pelo CAMV  
• Todo o material didático de projeção, visionamento ou de modelos anatómicos é providenciado pela GBP. 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

• Duke-Novakovski, T. et al. (2016). BSAVA Manual of Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia (3rd ed.), BSAVA 

• Ludders, J. & McMillian, M. (2016). Errors in Veterinary Anesthesia, WILEY Backwell. 
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