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RETIFICAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
MÉDICO VETERINÁRIO (código E-MEDVET)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO VETERINÁRIO (código E-MEDVET)

1.Clínica Médica de Animais de Produção: 1.1. Prescrição de receita. 1.2. Partes da receita. 1.3.
Receituário comum e de controle especial. 1.4. Distúrbios do sistema cardiovascular. 1.5. Distúrbios
do sistema respiratório. 1.6. Distúrbios do sistema digestivo. 1.7. Distúrbios do trato urinário. 1.8.
Distúrbios  endócrinos.  1.9.  Distúrbios  do  sistema  reprodutivo.  1.10.  Distúrbios  da  pele.  1.11.
Doenças  infecciosas  polisistêmicas.  2.  Clínica  cirúrgica  de  animais  de  produção:  2.1.Equilíbrio
hidroeletrolítico. 2.2. Anestesia e analgesia. 2.3. Pré-operatório do paciente. 2.4. Transoperatório.
2.5.  Pós-operatório.  2.6.  Infecções  cirúrgicas.  2.7.  Cicatrização  tecidual.  2.8.  Hérnias.  2.9.
Eventração,  evisceração,  prolapso  e  protrusão.  2.10.  Intervenções  cirúrgicas  do  tórax.  2.11.
Cirurgias  de  parede.  2.12.  Cirurgia  visceral.  2.13.  Intervenções  cirúrgicas  do  abdômen.  2.14.
Cirurgias  de  parede.  1.25.  Cirurgia  visceral.  3.  Defesa  Sanitária  Animal  prevenção,  controle  e
diagnóstico, clínico e laboratorial das principais doenças que afetam a saúde humana e animal. 4.
Doenças de notificação obrigatória. 5. Conhecimentos básicos de epidemiologia e análise de risco.
6.  Doenças  infectocontagiosas  e  zoonoses:  6.1.  Etiologia,  grupos  e  classificação,  patogenia,
sintomatologia,  diagnóstico,  tratamento  e  profilaxia;  6.2.  Linfadenite  caseosa,  Rinotraqueíte
Infecciosa  Bovina,  Febre  Aftosa,  Raiva,  Brucelose,  Tuberculose,  Leptospirose,  Salmonelose,
Micoplasmose, Doença de Newcastle, Peste Suína Clássica e Peste Suína Africana. 7. Toxicologia e
plantas  tóxicas;  8.  Doenças  parasitárias,  nutricionais  e  metabólicas:  8.1.  Etiologia,  grupos  e
classificação, patogenia, sintomatologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia. 9. Noções de inspeção
de carne e leite: 9.1. Abate de bovinos, suínos, caprinos e ovinos, aves e coelhos; 10. Métodos de
conservação dos produtos de origem animal; obtenção higiênica do leite; normas de sanitização,
higiene  pessoal,  higiene  de  ambiente,  de  utensílios,  das  instalações,  higiene  do  transporte  de
produtos  alimentares  de  origem animal.  11.  Criação e  manejo de animais  ruminantes:  bovinos,
caprinos e ovinos. 12. Criação e manejo de animais monogástricos: suínos, aves e coelhos. 13.
Nutrição  animal  tipos  de  alimentos  (concentrado  proteico  e  energético),  pastagens,  técnicas  de
silagem e fenação.


