
 
ESTRUTURA CURRICULAR CLÍNICA E CIRURGIA DE EQUINO.  

 

 Módulos Carga Horária 

1.  

Anatomia e biomecânica aplicadas ao Exame de claudicação, preparo 

para bloqueios perineurais e acessos sinoviais, princípios da 

ultrassonograf ia; 

24 h 

2.  

Afecções locomotoras dos membros torácicos- diagnóstico clínico, 

radiológico e ultrassonográf ico, interpretação clínica das principais lesões, 

técnicas de rotina e avançadas, bloqueios perineurais.  

24 h 

3.  

Afecções locomotoras dos membros pélvicos – diagnóstico clínico, 

radiológico e ultrassonográf ico, interpretação clínica das principais lesões, 

técnicas de rotina e avançadas. 

24 h 

4.  
Terapêutica aplicada às afecções do aparelho locomotor – acessos 

sinoviais II; 
24 h 

5.  
Anestesiologia I – anestesia geral do paciente eletivo e crítico, tratamento 

do choque séptico e hipovolêmico (anestesia em ambiente hospitalar);  
24 h 

6.  
Anestesiologia II – técnicas de sedação, infusão contínua, anestesia 

intravenosa total e loco-regional (anestesia à campo); 
24 h 

7.  
Neonatologia Equina – o exame neonatal e cuidados intensivos com o 

potro; 
24 h 

8.  Afecções da coluna vertebral – diagnóstico e terapêutica clínica 24h 

9.  Cirurgia Geral do aparelho urogenital masculino e feminino;  24 h 

10.   
Nutrição equina – f isiologia da digestão, efeitos clínicos de erros de 

nutrição, nutrição clínica. 
24 h 

11.   
Aparelho digestório – Diagnóstico das afecções do aparelho digestório e 

manejo clínico; 
24 h 

12.   
Patologia Cirúrgica do intestino delgado – técnicas de enterectomia, by-

pass e anastomoses; 
24 h 

13.   
Patologia Cirúrgica do intestino grosso – técnicas de enterotomia, 

enterectomia e raf ias; 
24 h 

14.   Laparotomia exploratória – do pré, trans e pós-operatórios à alta médica.  24 h 

15.   
Odontologia Equina – exame clínico, correção das alterações do desgaste 

dentário, exodontia de incisivos, pré-molares e molares; 
24 h 

16.   
Of talmologia Equina – semiologia of tálmica, diagnóstico e terapêutica das 

afecções clínico-cirúrgicas; 
24 h 

17.   
Osteossíntese – manejo de f raturas, implantes, artrodeses, f ixações 

interna e externa; 
24 h 

18.   
Afecções do aparelho respiratório – diagnóstico clínico, exames especiais 

e terapêutica clínico-cirúrgica das principais afecções; 
24 h 

19.   Dermatologia e Apresentação de TCC I; 24 h 



 

20.   Neurologia e Apresentação de TCC II. 24 h 

  

CARGA HORÁRIA TOTAL 
480 horas 

* Cronograma sujeito a alterações ao longo do curso. 


