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1. Horas de contacto: 
 Teóricas - 20 Práticas – 8 Total - 28 
 
 
2. Objetivos  
Dotar o aluno com competências que lhe permitam: Reconhecer a importância da dor e do seu 
maneio/tratamento como fundamental para manter o bem-estar e a qualidade de vida animal; 
Saber reconhecer a dor no paciente animal pelo conhecimento aprofundado dos critérios de 
avaliação e qualificação da dor; Actualizar e aprofundar o conhecimento sobre os fármacos 
utilizados no maneio da dor numa perspectiva multimodal; Reconhecer a utilidade das 
metodologias não farmacológicas numa abordagem multimodal ao maneio da dor; Aprofundar os 
conhecimentos no maneio da dor aguda e crónica; Reconhecer a importância do maneio da dor 
no bem-estar e produtividade de espécies pecuárias – bovinos e equinos; Reconhecer a 
importância do maneio da dor no bem-estar de espécies exóticas. 
 
3. Programa  
A dor e o bem-estar/qualidade de vida animais; Porque aliviar a dor? Problemas éticos 
associados. Fisiologia e Fisiopatologia da dor – como se produz a dor. Como reconhecer a dor 
nos animais? Avaliação da dor. Escalas de avaliação. Maneio farmacológico da dor. Principais 
grupos farmacoterapêuticos – analgésicos, AINES, agonistas α2 – adrenérgicos, novos fármacos. 
Anestésicos. Anestesia local e loco-regional. 
A acupunctura e a reabilitação física como meios complementares, numa abordagem 
multidisciplinar, no maneio da dor. O maneio da dor aguda: Dor visceral, Trauma e Dor pré, intra e 
pós-operatória. O maneio da dor crónica: Osteoartrite, Dor oncológica, e outras. A realidade em 
Medicina Veterinária versus a realidade em Medicina Humana. 
O maneio da dor em ruminantes. O maneio da dor em equinos. O maneio da dor em animais 
exóticos. 
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5. Avaliação 
Os conhecimentos adquiridos pelos alunos são avaliados através de uma prova escrita, 
integrando a matéria teórica e prática, realizada no final do período lectivo. A nota final da Unidade 
Curricular resulta da nota obtida no exame final, devendo ser obtida uma classificação superior ou 
igual a 9,5 valores, numa escala de 0 a 20, para aprovação.  


