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A cada dia, novas técnicas de anestesia e a utilização de fármacos
modernos possibi l i tam aos animais uma anestesia com menos
complicações e mais conforto. O Serviço de Anestesiologia do Hospital
de Clínicas Veterinárias da UFRGS presta auxílio a diversos setores do
hospital, como: blocos cirúrgicos, ecocardiografia, endoscopia,
ultra-sonografia, raio-x e internamento. Este projeto tem como objetivo
proporcionar à comunidade um maior entendimento e contato com a
anestesiologia veterinária, avaliando a interação homem/animal e as
expectativas do proprietário frente aos procedimentos; orientar os
proprietários dos animais atendidos na rotina hospitalar, treinar alunos de
graduação e de pós-graduação para a realização do exame clínico dos
animais e acompanhamento dos procedimentos anestésicos; esclarecer,
junto à comunidade, a importância da anestesiologia, seus avanços e
benef íc ios  e  melhorar  o  a tend imento  e  a  conf iab i l idade dos
p roced imen tos  r ea l i zados  pe lo  se r v i ço  de  anes tes i o l og i a ,
comprometendo-se a extensão das atividades hospitalares pós-cirúrgicas.
O Serviço realiza acompanhamento dos animais atendidos na rotina
hospitalar do HCV- UFRGS (pré-cirúrgico, trans-cirúrgico e pós-cirúrgico)
e, também, entrevista os proprietários. Os animais são avaliados através
de exames clínicos e complementares nos períodos pré, trans e
pós-cirúrgico para observação de possíveis alterações decorrentes dos
procedimentos e de contato final com os respectivos proprietários. Para
tal avaliação, instituiu-se a utilização de novas fichas de controle
anestésico, onde são registrados diversos parâmetros fisiológicos dos
animais que são submetidos à anestesia. Após o procedimento, se
estabelece contato pessoal ou telefônico com os proprietários dos
animais, a f im de se obter informações a respeito do curso da
recuperação do animal. Desde abril de 2008, foi instituída uma nova ficha
de controle anestésico, aprimorando o acompanhamento pré, trans e
pós-cirúrgico. Com a utilização de escalas utilizadas como ferramenta
pa ra  a  ava l i ação  da  do r  e  i nd i cação  de  a l t a ,  é  rea l i zado  o
acompanhamento do animal no período pós-cirúrgico. Até o presente
momento, pode-se observar uma melhora significativa no serviço,
acarretando em maior conforto ao animal, no período pós-operatório, e na
segurança dos procedimentos cirúrgico-anestésicos. O contato com os
proprietários está sendo intensificado e se prolonga além do ambiente
hospitalar (contato telefônico ou pessoal), tornando melhor a relação dos



proprietários com os animais e o serviço de anestesiologia.


