
Mód Módulos Docente CH 

01 

MERCADO PET E SEMIOTÉCNICA: Aspectos 

socioeconômicos do mercado pet, aspectos emocionais 

e psicológicos da relação tutor x médico veterinário, 

abordagem semiológica de animais de companhia, 

conduta clínica e manejo. 

M.Sc. Mayara Cristini 

Ferreira de Aguiar 

 

 

20h 

02 

METODOLOGIA DA PESQUISA E REDAÇÃO CIENTÍFICA: 

Orientações sobre o Trabalho de Conclusão de Curso, 

técnicas de pesquisa e escrita científica.  

M.Sc. Mayara Cristini 

Ferreira de Aguiar 

 

 

30h 

03 

ENDOCRINOLOGIA: Principais alterações endócrinas em 

cães e gatos, manejo emergencial do paciente 

endocrinopata, acompanhamento do paciente cardiopata 

a longo prazo. 

M.Sc.  Paula Barbosa Costa 

 
18h 

04 
ODONTOLOGIA: Manejo clínico e cirúrgico de afecções 

orais; principais alterações em cavidade oral de animais de 

companhia, manejo de alterações bucomaxilares. 

M.Sc.  Allana Jessika Bello Lino 

 
20h 

05 

LABORATÓRIO CLÍNICO E INTERPRETAÇÃO: 

Interpretação de eritrograma, leucograma, função 

renal, urinálise, função hepática, pâncreas, coagulação, 

hemogasometria, líquidos cavitários. 

D.Sc. Claudio Roberto 

Scabelo Mattoso 

 

20h 

06 

DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS: Principais 

alterações parasitárias e infecciosas em pequenos 

animais, técnicas diagnósticas, interpretação de 

exames parasitológicos, manejo clínicos de doenças 

infecciosas e parasitárias 

P.hD.  Rogerio Oliva Carvalho 

 

 

20h 

07 

MEDICINA INTERNA DE FELINOS: Principais distúrbios 

infecciosos em felinos, tais como: FIV, FELV, PIF, 

Panleucopenia. Principais distúrbios metabólicos em 

felinos, técnicas Cat Friendly. 

M.Sc. Driéle Lutzke 

 
20h 

08 
ORTOPEDIA: Principais abordagens cirúrgicas ortopédicas, 

classificação e correção de fraturas, correção de 

alterações coxofemorais e patelares. 
D.Sc. Caio Monteiro Costa  20h 

09 

OFTALMOLOGIA CLÍNICA E CIRÚRGICA: Neste módulo 

será abordada avaliação clínica e manejo terapêutico dos 

principais distúrbios do sistema visual, tais como: úveite, 

glaucoma, catarata e perda da visão. 

M.Sc. Livia Gomes  

 
20h 

10 
IMUNOLOGIA: Tipos de vacina, protocolos vacinais 

eimunoterapia. (online). 

D.Sc. Leandro Silva de Araújo 

 
20h 

11 

GASTROENTEROLOGIA: Aspectos clínicos e semiológicos 

das principais alterações, técnicas diagnósticas, manejo 

clínico e terapêutico das principais alterações 

gastrointestinais em cães e gatos. 

M.Sc. Mayara Cristini 

Ferreira de Aguiar 

 

20h 

12 
NEUROLOGIA: Aspectos clínicos e semiológicos das 

principais alterações neurológicas em pequenos animais. 

Esp. Heloisa Dellacqua 

 
20h 



13 

NEUROLOGIA: Aspectos e técnicas cirúrgicas usadas nas 

principais alterações neurológicas em pequenos animais. 

Técnicas diagnósticas em neurologia veterinária. 

D.Sc. Caio Monteiro Costa  20h 

14 

EMERGÊNCIA E INTENSIVISMO: Atendimento emergencial 

a cães e gatos, manobras de ressuscitação 

cardiorrespiratória, cuidados intensivos com a paciente 

crítico. 

 

D.Sc. Caio Monteiro Costa 
20h 

15 

CARDIOLOGIA: Principais alterações cardiológicas em cães 

e gatos, manejo emergencial do paciente cardiopata, 

acompanhamento do paciente cardiopata a longo prazo. 

D.Sc.  Afonso Cassa Reis 

 

20h 

16 
ONCOLOGIA: Técnicas diagnósticas em oncologia, 

manejo do paciente oncológico, protocolos 

quimioterápicos em cães e gatos. 

M.Sc. Driéle Lutzke 

 
20h 

17 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM: Posicionamento 

radiográfico, princípios de ultrassonografia, exames de 

imagem dos ossos e articulações, do aparelho digestório, 

do sistema cardiovascular, respiratório, urogenital, 

endócrino, endoscopia, tomografia computadorizada, 

ressonância magnética. 

D.Sc. Afonso Cassa Reis 

 
20h 

18 

ANESTESIOLOGIA: Protocolos anestésicos em pacientes 

eletivos, doenças por sistemas, protocolo em emergência, 

pacientes oncológicos, bloqueios anestésicos, pacientes 

neonatos, pediátricos, geriátricos. 

 20h 

19 
DERMATOLOGIA: Técnicas diagnósticas em 

dermatologia, manejo do paciente dermatológico, 

principais dermatopatias em cães e gatos. 

D.Sc. Jessica Miranda 

Cota 
20h 

20 
CIRURGIA EM TECIDO MOLE: Principais abordagens 

cirúrgicas de tecidos moles. 
Prof. Guilherme Savassi 20h 

21 

NEFROLOGIA e UROLOGIA: Anatomia e fisiologia renal, 

injúria renal aguda, doença renal crônica e tratamento, 

infecção do trato urinário, doença do trato urinário 

inferior de felinos, doenças glomerulares, doenças 

congênitas. 

 

Profa. Karine Kleine 

 

20h 

22 
CIRURGIA RECONSTRUTIVA: Técnicas de cirurgia 

reconstrutiva em diversos tecidos. 

 

Prof. Jorge Castro 
20h 

23 Nutrição clínica e hospitalar.  20h 

24 ENTREGA DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO M.Sc. Mayara Cristini 

Ferreira de Aguiar 
30h 

TOTAL DA  500h 

 


