
 
Plano de aula - EAD CETAC 

Todas as aulas contarão com Videos demonstrativos gravados pela Drª Elaine Pessuto e pelo Dr. Alexandre 

Saladino (Diretores do CETAC) para treinamento das manobras práticas e para o entendimento teórico. 

Junto a isso, o curso contará com chats e fóruns de discussões, apostilas e fotos, além de sistema de tutoria onde 

Professores Tutores orientarão os alunos em suas atividades durante o curso. 

Os alunos matriculados receberão instruções para uso das ferramentas de internet para realização e entendimento das 

aulas. 

Conteúdo do Curso 

-Auxiliar Veterinário- 

Aula 1 – Apresentação do Curso 

Apresentação do CETAC  

Apresentação dos Professores e Tutores  

Apresentação da metodologia do EAD  

Apresentação dos alunos no Chat 

Treinamento para uso das ferramentas on-line 

Atuação do Auxiliar Veterinário  

Aula 2 – Cinofilia 

Características físicas e comportamentais dos cães  

Aula 3 – Universo Felino 

Características físicas e comportamentais dos gatos  

Aula 4 – Anatomia 

Nomenclatura médica e anatômica, planos de delimitação, esqueleto, partes do corpo e anatomia de superfície  

Aula 5 – Fisiologia 

Disposição dos órgãos, sistemas e aparelhos corpóreos correlacionando com funções  

Aula 6 – Contenção 

Métodos diversos em cães e gatos 

 



Aula 7 – Parâmetros 

Avaliação do animal na chegada ao ambiente hospitalar, técnicas de mensurações de pressão, freqüência cardíaca, 

freqüência respiratória, hidratação, temperatura 

Aula 8 – Acondicionamento e Coleta de material biológico 

Amostras para exames laboratoriais diversos como fezes, urina, raspado de pele, citologia vaginal, biópsia aspirativa  

Aula 9 – Acessos venosos 

Tricotomia, tipos de garrotes e acessos em veias jugular, cefálica e safena para punções e soroterapia  

Aula 10 – Itens hospitalares 

Itens de enfermagem e rotina médico-cirúrgica 

Aula 11 – Assepsia e desinfecção 

Itens e aparelhos de limpeza e desinfecção, conceituação e métodos  

Aula 12 – Procedimentos básicos 

Limpeza de olho, orelha e corte de unhas  

Aula 13 – Feridas e curativos 

Demonstração de itens, carrinho de curativos e manejo de feridas  

Aula 14 – Manejo ortopédico 

Demonstração de talas, pontos de fratura e imobilização  

Aula 15 – Paramentação 

Lavagem das mãos e preparo do vestuário 

Aula 16 – Instrumentação 

Identificação e manuseio de instrumentais diversos e montagem da mesa de instrumentação  

Aula 17 – Manejo Anestésico 

Contenção, sedação, preparo de equipo de soro, entubação e equipamentos de anestesia e monitoração 

Aula 18 – Preparo cirúrgico 

Tricotomia, assepsia, montagem do campo operatório e descrição dos tempos cirúrgicos  

Aula 19 – Equipamentos hospitalares 

Descrição e demonstração dos equipamentos de rotina 

Aula 20 – Nutrição 

Estados corpóreos e noções básicas de nutrição animal  

Aula 21 – Manejo obstétrico e neonatal 

Cuidados maternos e neonatais com manobras de reanimação, corte do umbigo e nutrição do filhote 

 


