
FORMAÇÃO VENTILAÇÃO 
MECÂNICA 
Princípios da ventilação mecânica, quando utilizar e a sua utiliza-
ção no quotidiano dos protocolos anestésicos.
Formação de 1 dia em casos reais, com práticas anestésicas em 
ambiente cirúrgico.**

**NOTA: FORMAÇÃO DE 1 DIA, COM 1 GRUPO DE 6 PESSOAS 
POR DIA (2 PESSOAS POR MÁQUINA DE ANESTESIA COM 
VENTILAÇÃO ASSISTIDA)

Formador: Lénio Ribeiro, Lisa Mestrinho
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TIPO DE CURSO: Teórico-
Prático 

FORMADOR: Lénio Ribeiro 

Área: Clínica de animais e 
companhia 
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MODALIDADES 
CURSO PRESENCIAL: Número máximo de 6 participantes por dia, (6 
participantes dia 23 de Abril e 6 no dia 24 de Abril de 2022)  
LOCALIZAÇÃO: REFERÊNCIA VETERINÁRIA  (Lisboa – Alcabideche)                      

RESUMO 
A anestesia geral é um procedimento recorrente na prática clínica diária que 
configura um acto médico de enorme responsabilidade. A dinâmica da indução, 
manutenção e recuperação do estado provocado de “ausência de sensação” 
representa um mundo muito próprio dentro da medicina veterinária e deve ser 
realizada com o máximo de conhecimento e cuidado, pois a ocorrência de erros 
simples ou desatenções podem acarretar consequências muito pesadas. 
“Não existem medicamentos anestésicos seguros nem procedimentos anestésicos 
seguros. Só existem anestesistas seguros.” Robert Smith, médico. 

OBJETIVOS 
Teóricos: 

• Rever os conceitos sobre ventilação mecânica 
• Indicação para utilização do ventilador: quais; como; interpretação; e limitações 
• Identificar e melhorar a resposta a anomalias na anestesia 

Práticos (Protocolos anestésicos a realizar na PRÁTICA CLÍNICA): 
• Realizar anestesia sob ventilação mecânica em cães e gatos 
• Monitorização dos pacientes 

TÓPICOS A ABORDAR 
• Princípios da anestesia e da monitorização anestésica 
• Utilização do ventilador mecânico. Em que casos aplicar 
• Parâmetros imprescindíveis a monitorizar e respetiva interpretação  
• Resposta a dar em casos de anomalias 
• Exemplos práticos 

METODOLOGIA DA FORMAÇÃO 
• Apresentação oral com recurso a projeção de material didático 
• Apresentação de exemplos clínicos.  
• Prática em modelos 
• Exercícios práticos inserido na prática clínica 

MATERIAL NECESSÁRIO 
• Bata ou pijama cirúrgico 
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BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

CURSO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

DURAÇÃO: 6 horas *

** Práticas poderão 
acabar mais tarde 
devido utilização 
animais vivos

Horas
9-10:30
10:30-11:00
11:00- 12:30
12:30-14:00
14:00-15:30
15:30-16:00
16:00-18:00

Teórica
Co�ee break
Teórica
Almoço
Anestesia em casos reais
Anestesia em casos reais
Anestesia em casos reais
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