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Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais 

1. Infecção cirúrgica; 

2. Regeneração tecidual; 

3. Traumatologia (introdução à cicatrização óssea, imobilização de membros, 

morfologia das fraturas, princípios de redução óssea, tipos de implantes 

utilizados na reparação óssea). 

4. Hérnias: (Conceito, tipos, diagnóstico e tratamento) 

5. Choque (hipovolêmico, cardiogênico e vasculogênico); 

6. Cirurgia da cabeça e pescoço; 

7. Cirurgia torácica; 

8. Cirurgia abdominal; 

9. Afecções cirúrgicas do sistema reprodutor; 

10. Cirurgia oncológica. 



 

Clínica Médica de Pequenos Animais 

1. Afecções do aparelho digestivo e órgãos anexos. 

2. Aparelho respiratório- Doenças do sistema respiratório alto; -Doenças do 

sistema respiratório baixo 

3. Afecções do Aparelho circulatório. 

4. Afecções do Aparelho gênito-urinário. 

5. Dermatologia - Principais afecções da pele e seus anexos. 

6. Enfermidades endócrinas. - Doenças da tireoide; -Doenças das glândulas 

adrenais, -Diabetes 

7. Afecções do Sistema nervoso. - Conduta clínica no exame neurológico de 

pequenos animais -. Convulsões – causas e tratamento 

Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais 

1. Abdome agudo em equinos 

2.  Afecções do sistema digestivo de ruminantes 

3. Afecções do sistema nervoso de equinos e ruminantes 

4. Afecções do sistema locomotor de equinos 

5. Afecções do sistema tegumentar de equinos e ruminantes 

6. Carências minerais em ruminantes 

7. Doenças metabólicas de ruminantes 

8. Intoxicações por plantas 

9. Procedimentos cirúrgicos: Cesariana; Laparotomia exploratória e láparo-

ruminotomia; Orquiectomia; Descorna; Redução de prolapso retal, vaginal e 

uterino; Herniorrafia; Correção cirúrgica de afecções tendíneas; 

Dermorrafias 

10. Interpretação de exames laboratoriais: Coleta, armazenamento e envio 

de amostras para análise laboratorial; exames hematológicos (hemograma, 

proteína plasmática total e fibrinogênio plasmático);bioquímica clínica; 

urinálise; derrames cavitários; análise de fluido ruminal; parasitológico de 

fezes; pesquisa de hematozoários; 


