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MÉDICO VETERINÁRIO / ANESTESIOLOGISTA

DISPOSIÇÕES DA PROVA PRÁTICA
1) DA PROVA PRÁTICA
1.1) A prova prática do concurso para Médico Veterinário / Anestesiologista terá duração de
até 90 (NOVENTA) minutos para cada participante e será composta de duas partes:
1.1.1) Na primeira parte, o candidato realizará uma técnica específica de anestesia
local/locorregional em animais de produção, respondendo oralmente a questionário
aplicado pela banca examinadora. Tempo máximo de realização: 30 (TRINTA) minutos;
1.1.2) Na segunda parte, o candidato realizará uma técnica específica de anestesia
geral e/ou locorregional em animais de companhia, respondendo oralmente a
questionário aplicado pela banca examinadora. Tempo máximo de realização: 60
(SESSENTA) minutos.
1.2) A prova prática será avaliada de acordo com os seguintes critérios:
Nível de conhecimento/habilidade teórico-prática e prática dos candidatos a respeito das
técnicas anestésicas indicadas pela banca examinadora, com ênfase na: conduta do
anestesista; avaliação pré-anestésica; detalhamento anatômico; medicação pré-anestésica;
protocolo adotado na anestesia local/locorregional de animais de produção; protocolo
adotado na anestesia geral e/ou locorregional de animais de companhia; destreza na execução
da técnica, monitoração da anestesia; complicações anestésicas; recuperação pós-anestésica.
1.3) Descrição geral dos critérios de pontuação:
PRIMEIRA PARTE (ITEM 1.1.1): Até 50 (CIQUENTA) pontos.
SEGUNDA PARTE (ITEM 1.1.2): Até 50 (CINQUENTA) pontos.
TOTAL DE PONTOS POSSÍVEIS: Até 100 (CEM) pontos.
OBS: O candidato deverá obter, no mínimo, 70 pontos na soma das duas partes para ser
considerado aprovado na prova prática. Assim, o candidato que obtiver nota abaixo de 70
pontos na soma das partes será automaticamente eliminado do certame.

BAREMA DA PROVA PRÁTICA (ASPECTOS AVALIADOS e PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA)
PARTE 01: Realização de uma técnica específica de anestesia local/locorregional em um animal
de produção:
1.1. Protocolo adotado (justificativas): 0 – 5 pontos.
1.2. Noções de abordagem e contenção do paciente: 0 – 5 pontos.
1.3. Avaliação pré-anestésica: 0 – 10 pontos.
1.4. Detalhamento anatômico: 0 – 5 pontos.
1.5. Habilidade e destreza na execução da técnica solicitada: 0 – 15 pontos.
1.6. Comprovação do efeito desejado na anestesia (bloqueio): 0 – 10 pontos.

PARTE 02: Realização de uma técnica específica de anestesia geral e/ou locorregional em um
animal de companhia:
1.1. Protocolo adotado (justificativas): 0 – 5 pontos.
1.2. Avaliação pré-anestésica: 0 – 10 pontos.
1.3. Detalhamento anatômico: 0 – 5 pontos.
1.4. Medicação pré-anestésica: 0 – 5 pontos.
1.5. Habilidade e destreza na execução das técnicas solicitadas: 0 – 15 pontos.
1.6. Monitoração anestésica: 0 – 10 pontos.

