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PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 

TÉCNICAS ANESTÉSICAS E ANALGÉSICAS EM MODELOS ANIMAIS 

UTILIZADOS NA EXPERIMENTAÇÃO - 2020 

 

DADOS DA DISCPLINA 

Nome: Técnicas anestésicas e analgésicas em modelos animais utilizados na 

experimentação 

 

Carga horária:  48 horas Teórica – 32horas Prática – 16 horas 

Natureza:  Optativa  Nº de vagas: 20  

 

PROFESSORES 

 

1. COORDENADOR(A) 

 

Prof. Leandro Guimarães Franco 

Setor: Departamento de Medicina Veterinária 

E-mail: lg.franco@ufg.br 

 

 

2. COLABORADORES 

Prof. Sandro de Melo Braga 

Setor: Departamento de Medicina Veterinária 

E-mail: sandromelo@ufg.br 

 

 

EMENTA 

De caráter teórico-prático, pretende-se abordar assuntos relacionados aos 

conhecimentos sobre técnicas anestésicas e analgésicas utilizadas em modelos 

experimentais, proporcionando ao discente o desenvolvimento de habilidades na 

avaliação e determinação de protocolos anestésicos, anestesia injetável, 

equipamentos e circuitos anestésicos; anestesia geral inalatória, dor e analgesia e 

eutanásia. 
 

OBJETIVO 
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7.1 Geral: 

Fornecer subsídios teóricos e práticos relacionados às técnicas de anestesia e 

analgesia nas principais espécies utilizadas na experimentação animal. 

7.2 Específicos: 

Discutir as particularidades anatomofisiológicas dos modelos animais que 

interfiram diretamente com as técnicas de anestesia e analgesia; 

Orientar os discentes na escolha de protocolos de anestesia e analgesia para o 

modelo experimental estudado; 

Esclarecer as principais interferências da dor nos resultados de diferentes 

estudos, bem como da necessidade de analgesia; 

Fornecer condição para a escolha de protocolos e execução das técnicas de 

eutanásia, quando for o caso. 

 

 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO REMOTO 

 

A disciplina foi reestruturada para garantir que todo conteúdo (teórico e prático) possa ser 

ministrado de forma remota. Os encontros ocorrerão de forma síncrona (80%), com horário 

fixo e de forma assíncrona (20%). Serão encaminhados aos discentes materiais para leitura 

programada e orientada acerca de alguns temas. Os horários serão fixos, com seis horas 

semanais, às segundas-feiras (14h às 17h) e às quintas-feiras (9h às 12h), com início em 05 de 

outubro e encerramento em 03 de dezembro de 2020. As plataformas utilizadas para os 

encontros serão Google meet e Google Classroom.  

 As atividades práticas foram reestruturadas para que os docentes acompanhem 

vídeos gravados disponibilizados de acordo com o assunto dos encontros, além de 

transmissão simultânea de alguns procedimentos. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

As plataformas utilizadas para os encontros e disponibilização das atividades serão Google 

meet e Google Classroom, respectivamente.  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações serão realizadas por meio de discussões de casos, projetos e de 

seminários que serão apresentados pelos discentes ao longo da disciplina. A avaliação terá 
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caráter somativo e considerará conhecimento técnico adquirido, desempenho e participação 

nas discussões e apresentações. Serão atribuídos notas de zero (0,0) a dez (10,0) a partir da 

somatória de três avaliações, com peso definidos e apresentados no início da disciplina. A 

partir dessa nota, serão atribuídos os conceitos de acordo com as normas do PPGCA. 
  

HORÁRIO E LINK ONLINE 

 

Os horários serão fixos, com seis horas semanais, às segundas-feiras (14h às 17h) e às 

quintas-feiras (9h às 12h), com início em 05 de outubro de 2020 e encerramento em 03 de 

dezembro de 2020. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO*  

 

Assunto C.H dispensada 

Particularidades anatomofisiológicas de modelos 

experimentais que influenciam na anestesia e analgesia 

3h 

Farmacologia dos anestésicos e analgésicos 3h 

Influência dos fármacos analgésicos e anestésicos nos 

sistemas cardiovascular, respiratório e endócrino 

3h 

Bases gerais da monitoração anestésica 3h 

Particularidades da monitoração anestésica por espécie 3h 

Dor e analgesia: mecanismos e controle 3h 

Métodos de avaliação da dor em modelos experimentais: 

dor intencional e não intencional 

3h 

Protocolos analgésicos na pesquisa científica: discussão 

técnica e ética 

3h 

Anestesia em roedores 3h 

Técnicas de anestesia injetável 3h 
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Técnicas de anestesia inalatória 3h 

Anestesia em lagomorfos 3h 

Anestesia em suínos e pequenos ruminantes 3h 

Anestesia e analgesia em animais selvagens e peixes 

utilizados na experimentação animal 

3h 

Eutanásia 3h 

Reavaliando os protocolos de anestesia e analgesia nos 

projetos de pesquisa 

3h 

Total 48h 

 

* Sujeito a alterações ao longo do semestre. 

 

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

Livros: 

GRIMM, K. A.; LAMONT, L. A.; TRANQUILLI, W. J.; GREENE, S. A.; 

ROBERTSON, S.A. Veterinary Anesthesia and Analgesia: The Fifth Edition of 

Lumb and Jones. 5. ed. Iowa: Blackwell Publishing, 2015. 1072p.  

FLECKNELL, P. Laboratory Animal Anaesthesia. Academic Press; 4 ed. 2015, 

350p. 

 

Periódicos: 

 

Comparative medicine. Electronic Links: 

http://www.ingentaconnect.com/content/aalas/cm;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pmc/journals/833/ 

Journal of the American Association for Laboratory Animal Science: JAALAS. 

Eletronic Links: 

http://www.ingentaconnect.com/content/aalas/jaalas;https://www.ncbi.nlm.nih.g

ov/pmc/journals/817/ 

Laboratory animals. Electronic Links: 

https://journals.sagepub.com/home/lan 
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Goiânia,12 de agosto de 2020 

 

 

 
Leandro Guimarães Franco 

Docente  PPGCA 

Anestesiologia  
 


