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1 - SISTEMA NERVOSO: ANATOMIA, FISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 
 

1.1- Anatomofisiologia do Sistema Nervoso: estrutura geral, receptores, pares de nervos 

cranianos. Medula e encéfalo. Plexos: braquial, lombar e sacral; 

1.2- Sistema Nervoso Autônomo: organização e função. Sistema Nervoso Simpático e 

Parassimpático: estrutura, diferenças, funções, receptores, neurotransmissores; 

1.3- Farmacologia do sistema nervoso; 
 
 

2 - SISTEMA RESPIRATÓRIO 
 

2.1- Anatomia e fisiologia das vias aéreas. Segmentação broncopulmonar. Zonas respiratórias. 

Aspectos físicos e biológicos da estabilidade alveolar; 

2.2- Ventilação pulmonar e princípios físicos das trocas gasosas. Volumes e Capacidades; 
 

2.3- Mecânica respiratória: músculos respiratórios. Curvas de pressão/volumes intratorácicos. 

Complacência pulmonar estática e dinâmica. Relação ventilacão-perfusão. Diferenças regionais 

e seus mecanismos determinantes; 

2.4 – Farmacologia do sistema respiratório; 
 
 

3 - SISTEMA CARDIOCIRCULATÓRIO 
 

3.1- Potencial de ação nas células. Marca-passo, de condução e contráteis. Cronotropismo, 

batmotropismo, dromotropismo, inotropismo; pré carga e pós carga; 

3.2- Eletrocardiograma: normal, disritmia, bloqueios de ramo, sobrecargas, isquemia, lesão e 

necrose; 

3.3 - Débito cardíaco. Fatores determinantes. Distribuição de débito cardíaco. Resistência 

periférica e pulmonar. Pressões e fluxos: cardíacos, arteriais e venosos; 
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3.4- Hipertensão arterial e pulmonar: classificação fisiopatologia e controle; 

3.4- Farmacologia do sistema cardiovascular; 

4 - METABOLISMO 
 

4.1 – Balanço Hidroeletrolítico. Compartimento vascular, intersticial, intracelular e 

transcelular, 

4.2- Equilíbrio ácido-básico; Acidose e Alcalose: metabólica e respiratória; 

4.3- Gasometria. Interpretação e normogramas; distúrbios e tratamento; 

4.4- Termorregulação: fisiologia, fisiopatologia, tratamento da hipotermia e hipertermia; 
 
 

5 - REPOSIÇÃO E TRANSFUSÃO SANGÜÍNEA 
 

5.1 - Hemostasia. Mecanismos de coagulação sangüínea. Provas laboratoriais e sua 

interpretação; 

5.2- Hemoterapia: indicações, riscos e cuidados. Grupos e compatibilidade Sanguínea; 
 

5.3 - Expansores do plasma e substitutos: albumina, dextrana, oxipoligelatina, amido 

hidroxietílico. Indicações, uso terapêutico e complicações; 

 
 

6 - PREPARO PRÉ ANESTÉSICO 
 

6.1- Métodos de avaliação do risco (classificação da ASA) e do estado físico e preparo do 

paciente: tratamento das disfunções preexistentes e correção eletrolitica e ácido-base; 

6.2- Medicação pré-anestésica. Conceito e finalidades. Fármacos utilizados: doses e efeitos 

desejáveis e indesejáveis. 

 
 

7 – TRANQUILIZANTES E ANESTESIA INTRAVENOSA 
 

7.1- Barbitúricos de ação ultracurta; 

7.2- Quetamina; 

7.3- Benzodiazepinicos; 
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7.4- Adrenorreceptores alfa-2 agonistas; 

7.5- Propofol; 

7.6- Etomidato; 
 

7.7- Anticolinérgicos; 
 

7.8- Fenotiazínicos; 
 

7.9- Opióides; 
 
 

8 - FÍSICA E ANESTESIA 
 

8.1- Conceitos e propriedades físicas dos gases. A Teoria Molecular. Conceitos Gerais: Volume, 

Pressão, Energia Cinética, Temperatura. Difusão através de membranas. Cinética dos gases. 

Coeficiente de solubilidade. Leis dos gases; 
 
 

9 - ANESTESIA INALATÓRIA - FARMACOLOGIA E TÉCNICAS 
 

9.1- Aspectos físico-químicos da absorção, distribuição e eliminação dos anestésicos 

inalatórios. Equilíbrio entre a fração inspirada e a fração alveolar; 

9.2- Solubilidade na água, no óleo e nos tecidos. Coeficiente de partilha. Influência da 

solubilidade do agente e do meio na velocidade da absorção e eliminação; 

9.3- Concentração alveolar mínima (CAM); doses anestésicas: Conceito e fatores que 

interferem; 

9.4- Ações e efeitos sobre o sistema nervoso central, sistema cardiovascular, respiratório, 

urinário, reprodutor, glândulas de secreção exócrina e endócrina, músculo liso e esquelético e 

crase sangüínea. Mutagênese, carcinogênese e teratogênese; 

 
 

10 - ANESTÉSICOS LOCAIS - FARMACOLOGIA E TÉCNICAS 
 

10.1- Conceito, Estrutura química e atividade. Preparo do material e do local de punção. 

Mecanismo de ação; 
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10.2- Cinética do bloqueio nervoso. Latência e duração da ação por infiltração, por injeção 

vascular, por bloqueio peridural ou subaracnóideo e por via tópica. Sensibilidade diferencial 

das fibras nervosas; 

10.3- Indicações , contra-indicações e complicações (prevenção e tratamento) dos bloqueios 

locais; 

10.4- Anestesia peridural: 
 
 

11 - CHOQUE 
 

11.1-Conceito, classificação e quadros clínicos; 
 

11.2-Fisiopatologia dos diversos tipos de choque e Tratamento; 
 
 

12 – PARADA CÁRDIO-RESPIRATÓRIA 
 

12.1- Suporte básico da vida: obtenção e manutenção das vias aéreas, compreensão torácica 

externa, ventilação artificial; 

12.2- Suporte avançado da vida: equipamentos. Uso de fármacos e vias de administração. 

Massagem cardíaca. Desfibriladores, marcapassos artificiais. 

12.3- Transporte e cuidados pós-reanimação; 
 
 

13 - MONITORAÇÃO, TERAPIA INTENSIVA E VENTILAÇÃO ARTIFICIAL 
 

13.1- Conceito de terapia intensiva. Critérios de admissão do paciente e monitorização; 
 

13.2- O paciente comatoso: manutenção das vias aéreas. Indicações de intubação traqueal ou 

traqueostomia; 

13.3- Intubação traqueal e ventilação; 
 
 

PONTO 14 - DOR 
 

14.1- Fisiopatologia. Diagnóstico e tratamento; 
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14.2- Analgesia sistêmica. Analgésicos opióides e antiinflamatórios esteróides e não 

esteróides: classificação, farmacocinética, farmacodinâmica, indicações, complicações, 

14.3- Mediadores químicos da dor: classificação, distribuição e função; 

TERAPIA INTENSIVA 
 

1 - COMO ORGANIZAR UM SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E UTI 

1.1- Equipamentos básicos e avançados em uma UTI; 

1.2- Higienização e Desinfecção de uma UTI; 

1.3- Treinamento de equipe e como comunicar más notícias; 
 
 

2- FISIOLOGIA CARDÍACA E RESPIRATÓRIA 

2.1- Fisiologia respiratória, principais causas de disfunção respiratória e insuficiência 
respiratória aguda 

2.2- Acesso à via aérea e oxigenioterapia; 

2.3- Eletrocardiograma e disritmias: classificação e fisiopatologia; 

2.4- Cardiomiopatias e insuficiência cardíaca; 

2.5- Hipertensão arterial: classificação, fisiopatologia e controle; 
 
 

3 - REANIMAÇÃO CÉREBRO-CÁRDIO-PULMONAR: 

3.1- Suporte básico da vida: obtenção e manutenção das vias aéreas, compressão torácica 
externa, ventilação artificial; 

3.2- Suporte avançado à vida: equipamentos. Uso de fármacos e vias de administração. 
Massagem cardíaca. Desfibriladores, marcapassos artificiais; 

3.3 -Transporte e cuidados pós-reanimação; 
 
 

4 - PATOLOGIA CLÍNICA VOLTADA AO INTENSIVISTA: 

4.1- Interpretação de exames laboratoriais simples e avançados; 
 
 

5 – CHOQUE: 

5.1-Tipos de choque, fisiopatologia e tratamento inicial do choque; 

5.2- Síndrome da resposta inflamatória sistêmica, sepse e choque séptico; 
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5.3- Suporte farmacológico no choque séptico; 
 
 

6 – HEMODINÂMICA: 

6.1- Débito cardíaco e resistência periférica e pulmonar; 

6.2- Monitoração hemodinâmica invasiva e não invasiva; 

6.3- Como avaliar a adequação da perfusão tecidual; 

 
7 -TRANSFUSÃO DE SANGUE E DERIVADOS 

7.1-Hemocomponentes, hemoderivados e hemoterapia: indicações, riscos e cuidados. 

7.2- Grupos e compatibilidade sanguínea; 

7.3- Expansores do plasma e substitutos: indicações, uso terapêutico e complicações; 
 
 

8- FLUIDOTERAPIA: 

8.1- Fisiologia da distribuição de fluidos corporais em pequenos animais; 

8.2- Tipos de fluidos: Indicações, cuidados e complicações; 

8.3- Estimativa da reposição volêmica e monitoração da fluidoterapia; 
 
 

9- EQUILÍBRIO ÁCIDO-BASE: 

9.1- Interpretação da hemogasometria arterial e venosa; 

9.2- Manutenção e distúrbios hidroeletrolíticos no paciente grave; 
 
 

10- ANESTESIA LOCAL E BLOQUEIOS REGIONAIS 

10.1- Agentes anestésicos locais, anestesia peridural e bloqueios de cabeça, membros, cervical 
e torácico; 

 
 

11- DIAGNÓSTICO POR IMAGEM: 

11.1- E-Fast - Ultrassonografia na Medicina de Urgência e Emergência; 

11.2- A-FAST (Componente Abdominal do exame); 

11.3- T-FAST (Componente Torácico do exame); 
 
 

12- ECOCARDIOGRAMA / ELETROCARDIOGRAMA 
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12.1- Monitoração eletrocardiográfica: reconhecer, diferenciar e tratar os principais ritmos 
cardíacos; 

12.2- Avaliação hemodinâmica e da função cardíaca pelo ecocardiograma; 

12.3- Efusão pericárdica e pericardiocentese ; 

 
13- ANESTESIA, SEDAÇÃO, ANALGESIA E BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR: 

13.1- Farmacologia, indicações e complicações; 

13.2- Sedação e anestesia do paciente grave; 

13.3- Controle e avaliação da dor (principais escalas); 

13.4- Uso dos bloqueadores neuromusculares na UTI e suas complicações; 
 
 

14- MONITORAÇÃO BÁSICA E AVANÇADA 

14.1- Oximetria de pulso, ECG, Capnografia, PAS (Doppler), PANI (monitor e oscilométricos), 

14.2- Colocação de cateter venoso central e pressão venosa central; 

14.3- Pressão arterial invasiva (avaliação da curva de PAI, o que ela pode nos dizer; 

14.4- Cateter de artéria pulmonar, indicadores do estado volêmico do paciente, índice de 
pletismografia e saturação venosa; 

 
 

15- VENTILAÇÃO: 

15.1- Princípios de ventilação mecânica em pequenos animais; 

15.2- Ventilação mecânica invasiva e não-invasiva, quando usar; 

15.3- Modos ventilatórios, manobras de recrutamento alveolar, interpretação das curvas 
ventilatórias e desmame da ventilação mecânica; 

15.4- Traqueostomia – indicações e cuidados; 
 
 

16- NEFROLOGIA NA INTERNAÇÃO / UTI: 

16.1- Injúria renal aguda e doença renal crônica; 

16.2- Terapias dialíticas; 

 
17- NEUROLOGIA NA INTERNAÇÃO / UTI: 

17.1-Trauma cranioencefálico: diagnóstico e tratamento; 
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17.2- Hipertensão intracraniana: causas, diagnóstico e tratamento; 

17.3- Estatus epilético convulsivo: causas, diagnóstico e tratamento; 

17.4- Acidente vascular cerebral: fisiopatogenia, diagnóstico e tratamento; 
 
 

18- HEMOSTASIA E COAGULOPATIAS: 

18.1- Coagulopatias, fibrinólise e coagulação intravascular disseminada: 

18.2- Distúrbios trombo-hemorrágicos no paciente gravemente doente; 

18.3- O uso de anticoagulantes na terapia intensiva; 

 
19- NUTRIÇÃO NO PACIENTE GRAVE: 

19.1- Terapia nutricional enteral: sistematização e racionalização de uso; 

19.2- Bases da terapia nutricional parenteral; 

 
20- ANTIBIOTICOTERAPIA: 

20.1- Farmacologia das principais classes de antibióticos em medicina veterinária; 

20.1- Uso adequado e racional de antibióticos em UTI; 

20.2- Infecções hospitalares: prevenção, diagnóstico e condutas; 
 
 

21- CUIDADOS NO PACIENTE COM DISTÚRBIOS ENDÓCRINOS: 

21.1- Principais endocrinopatias e descompensação no paciente internado 

21.2- Alterações endocrinológicas no paciente grave; 

 
24- DOENÇAS RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

24.1 Importância da atuação do médico veterinário como profissional da saúde 

24.2 Principais doenças relacionadas à assistência à saúde em cães e gatos 
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