EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULO DE ESPECIALISTA
EM CIRURGIA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E
ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA – CBCAV - 2016

ATENÇÃO: SOMENTE FORMALIZE SUA INSCRIÇÃO SE, DE FATO
ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO EDITAL, POIS A
TAXA NÃO SERÁ DEVOLVIDA SOB NENHUM PRETEXTO.

O CBCAV vem por este Edital, convocar os candidatos interessados em
prestarem a Prova de Título de Especialista em Cirurgia Veterinária, promovida
por este Colégio. A referida Prova, confere ao candidato aprovado, o Título de
Especialista em Cirurgia Veterinária, a ser Homologado pelo Conselho Federal
de Medicina Veterinária.

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Poderão se inscrever para o Exame de Especialista, os candidatos que
preencherem os seguintes pré-requisitos
- Ser Médico Veterinário e possuir inscrição no CRMV há pelo menos 02 anos
- Ser membro do CBCAV há pelo menos 01 ano
Para inscrição o candidato deverá enviar:
- Comprovante de pagamento de inscrição no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais) em nome do CBCAV. Banco Itaú, Agência 6186/ Conta corrente 08283-7

- Formulário de solicitação de inscrição.
- Fichas comprobatórias de procedimentos realizados. Para os candidatos a
especialista em cirurgia veterinária: Fichas cirúrgicas de 50 procedimentos
operatórios (optar por pequenos ou grandes animais).
- Atestado de supervisão das fichas apresentadas por membro especialista do
CBCAV.
- Declaração de ciência
- Curriculum vitae (Plataforma Lattes) com comprovação e pontuação mínima
de 100 pontos na área preterida
- 01 Cópia autenticada do diploma de graduação e do CRMV. Diplomas de
mestrado, doutorado e especialização também precisam ser autenticados.
Os candidatos aptos a participarem da prova receberão confirmação via e-mail
A lista dos aprovados será divulgada até sete dias após a realização da prova.
Os candidatos aprovados receberão cópia da ata de aprovação e declaração
de aprovação.
É de responsabilidade do candidato o envio da ata de aprovação, da
declaração de aprovação e do curriculum vitae comprovado ao CRMV do seu
Estado para homologação do título.

DA PONTUAÇÃO
A pontuação mínima de 100 pontos na área de Cirurgia veterinária, de acordo
com os quesitos descritos a seguir:
1 - especialização na área de Cirurgia veterinária: o programa deve ser
avaliado e em casos de cursos não específicos a pontuação será
proporcional ao número de horas-aula relacionadas ao programa dos
pontos- 360h- 50 pontos

2 iniciação científica realizada na área de Cirurgia – 10 pontos
3 residência/aprimoramento: o programa deve ser avaliado e em casos de
programas não específicos, a pontuação será proporcional ao número
de horas de atividade relacionadas ao programa dos pontos - 3600h na
área de Cirurgia - 200 pontos
4 mestrado

realizado

em

faculdade

reconhecida

pelo

MEC

com

dissertação na área de Cirurgia – 200 pontos
5 doutorado realizado em faculdade reconhecida pelo MEC com
dissertação na área de Cirurgia – 300 pontos
6 cursos relacionados ao programa dos pontos – 12h/1 ponto
7 estágios na área de Cirurgia – 120h/5 pontos
8 palestras ministradas na área de Cirurgia
8.1 - evento internacional – 4 pontos
8.2 - evento nacional – 3 pontos
8.3 - evento estadual – 2 pontos
8.4 - evento local (semana acadêmica, jornadas, encontros) – 1 ponto
9 - trabalhos apresentados e publicados na área de Cirurgia
9.1 - resumo apresentado em congressos nacionais – 2 pontos
9.2 - resumo apresentado em congressos internacionais – 2 pontos
9.3 - trabalho apresentado na íntegra em anais de eventos nacionais–5
pontos
9.4 - trabalho apresentado na íntegra em anais de eventos internacionais
– 7 pontos
9.5 - trabalho publicado em revista de divulgação nacional – 5 pontos
9.6 - trabalho publicado em revista de divulgação internacional – 7
pontos
9.7 - trabalho publicado em revista nacional indexada – 10 pontos
9.8 - trabalho publicado em revista internacional indexada – 15 pontos

10 – Atividade clínica na área comprovada por fichas cirúrgicas com o
testemunho de colegas 10 pontos/ano de atividade
Obs. Considera-se área de Cirurgia quando o tópico estiver inserido dentro dos
pontos estabelecidos para o Programa do Concurso do Título de Especialista
em Cirurgia Veterinária (TECV)

DA INSCRIÇÃO
A inscrição deverá ser realizada a partir da data da publicação deste edital até
o dia 23 de setembro de 2016 no Colégio Brasileiro de Cirurgia e
Anestesiologia Veterinária,

à Av. Alberto Lamego 2.000 (UNIVERSIDADE

ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UNIDADE DE
EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL- A/C Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira).
Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes-RJ. CEP 28013-602. Tel: (21)
2748-6084, e-mail: lacerdavet@uol.com.br por meio do envio da ficha de
inscrição devidamente preenchida, com documentação exigida anexo, e
pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 400,00.
É necessário enviar o comprovante de pagamento das duas últimas anuidades
do CBCAV.
Os referidos documentos devem ser enviados junto com a ficha de inscrição
devidamente preenchida. Não serão aceitas inscrições condicionais nem com a
documentação incompleta. A aceitação da inscrição do candidato à Prova de
Título é de competência do CBCAV.
Após o recebimento e aceitação da inscrição, o CBCAV enviará ao candidato,
por e-mail, em até 7 dias, o comprovante da inscrição, que deverá ser
apresentado, juntamente com um documento de identidade, no dia da prova.

DA PROVA
A prova será realizada no dia 10 e 11 de outubro de 2016, na cidade de
Campos dos Goytacazes-RJ. O endereço é:
Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF
Rua Alberto Lamego 2.000 – UEA-UENF
Campos dos Goytacazes-RJ
Cep 28013-602
A prova acontecerá em duas etapas, a primeira uma prova escrita de
conhecimentos, composta por conhecimentos gerais em cirurgia veterinária e
conhecimentos específicos (duração máxima de 4 horas). A segunda etapa
será a prova prática-oral com os temas sorteado no momento anterior a prova.
DA APROVAÇÃO
O candidato será considerado REPROVADO se não obtiver nota superior a
70% na nota geral da prova. Também será REPROVADO se não obtiver nota
maior ou igual a 70% nas provas teóricas, práticas e oral. Será APROVADO
obtendo nota geral maior ou igual a 7,0 (sete) e cumprindo os quesitos
anteriores (acerto mínimo de 70% nas provas teóricas, práticas e oral).
O resultado da Prova de Título será divulgado por escrito por meio de
declaração, enviada por e-mail, até 30 (trinta) dias após a realização da prova,
que servirá de comprovante para a solicitação do referido título de especialista
junto ao Conselho Federal de Medicina Veterinária.
O gabarito oficial será divulgado através da Home-Page do CBCAV
http://www.cbcav.org.br.

FICHA DE INCRIÇÃO

Formulário para inscrição Prova Título de Especialista em Cirurgia Veterinária

Senhor(a) Secretário(a),

Solicito minha inscrição para a prova para o Título de Especialista em Cirurgia
Veterinária. Encaminho juntamente com o comprovante de pagamento, a
documentação necessária.
Pagamento:
Cheque - n° cheque _______________________ Banco ________________
Valor: R$ 400,00
ou
Depósito – dia depósito: ____/____/____

Banco e agência depósito:

________________________________________ Valor: R$ 400,00

Nome completo:
E-mail (obrigatório):
Telefone
Assinatura:

DECLARAÇÃO

Eu,................................................................................................................,
médico(a) veterinário (a), inscrito no Conselho Regional de Medicina
Veterinária no estado ..............................................................................., sob
número ..................., declaro estar ciente do Edital de Convocação para a
Prova de Título de Especialista em Cirurgia veterinária’, promovida pelo
Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária, e concordo com as
disposições

e

normas

presentes

no

referido

Edital.

...............................................................................................................................
(cidade), (data) (assinatura)

Endereço para envio da FICHA DE INSCRIÇÃO e documentos comprobatórios:
UENF-UEA- A/C Prof. André Lacerda de Abreu Oliveira - Av. Alberto Lamego
2.000, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes-RJ. CEP 28013-602

ATESTADO

Atesto para fins de pré-requisito para obtenção do Título de Especialista em
Cirurgia Veterinária junto ao Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia
Veterinária,

que

o(a)

_____________________________________

Médico(a)
realizou

Veterinário(a)
os

cirúrgicos conforme anotados nas fichas cirúrgicas em anexo.

Local e data:

Nome:

Instituição:

Assinatura:

procedimentos

PROGRAMA

DO

CONCURSO

PARA

OBTENÇÃO

DO

TITULO

DE

ESPECIALISTA EM CIRURGIA VETERINÁRIA PELO CBCAV
PONTO 1 – METODOLOGIA CIENTIFICA - Normalização bibliográfica.
Estudos prospectivos, retrospectivos e revisões; - Noções de estatística; Distribuição normal, erro, padrão da média, desvio padrão, coeficiente de
variação e curva de Gauss; - aplicação dos testes estatísticos nos modelos
experimentais biológicos
PONTO 2 – CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO - Infecção e contaminação Cirurgia asséptica e atraumática - Uso de antibióticos, anti-inflamatórios e
imunossupressores - Métodos de esterilização
PONTO 3 – HEMORRAGIA E HEMOSTASIA - Mecanismos de coagulação e
resolução - Métodos e técnicas de hemostasia e anti-hemorrágicos - Novos
métodos de controle das hemorragias - Tromboembolismo - Shunt portosistêmicos
PONTO 4 – CICATRIZAÇÃO - Processos reparativos e regenerativos; Adjuvantes da cicatrização
PONTO 5 – CIRURGIA TORÁCICA - Métodos de acesso - Técnicas de
establilização - Cirurgia cardíaca e grandes vasos - Cirurgia do trato
respiratório - Cirurgias da parede torácica - Cirurgias do esôfago
PONTO 6 – SISTEMA GASTROINTESTINAL - Alterações gástricas – corpo
estranho, torsão, necrose, Billroth I e Billroth II - Alterações cirúrgicas do piloro
e duodeno e seu tratamento - Alterações cirúrgicas do intestino delgado e
grosso e seu tratamento - Alterações cirúrgicas do reto e anus e seus
tratamentos
PONTO 7 – SISTEMA GENITO-URINÁRIO - Alterações cirúrgicas dos rins e
seu tratamento - Alterações cirúrgicas do ureter e bexiga e seu tratamento Alterações cirúrgicas da uretra e seu tratamento - Transplantes do sistema
urinário - Alterações cirúrgicas do sistema reprodutor feminino e seu tratamento
- Alterações cirúrgicas do sistema reprodutor masculino e seu tratamento
PONTO 8 – CIRURGIA ONCOLÓGICA - Principios e Técnicas da Cirurgia
Oncológica - Tipos e técnicas de biópsia

PONTO 9 – TRAUMATOLOGIA - Estabilização emergencial; - Estabilização
definitiva - Técnicas de osteosíntese e imobilização externa - Osteopatias e seu
manejo
PONTO 10 – CHOQUE - Etiopatogenia dos diversos tipos de choque Tratamento dos diversos tipos de choque - Hemodinâmica - Controle da
hipotensão no paciente cirúrgico

