Caros Colegas interessados na obtenção do Título de Especialista em
Anestesiologia Veterinária,
Inicialmente verifiquem os pré-requisitos:
Poderão se inscrever para o Concurso, os candidatos que preencherem os seguintes prérequisitos:
1 - ser graduado em Medicina Veterinária e inscrito no CRMV há pelo menos 2 (dois) anos
2 - ser sócio do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária (CBCAV) e do Colégio
Brasileiro de Anestesiologia Veterinártia (CBAV)
3 - atividade prática: realização de 300 procedimentos anestésicos com comprovação de
orientador (membro especialista do CBCAV) e descritos em fichas, artigos científicos ou
declaração de instituição de ensino superior (optar por grandes ou pequenos
animais, realizando o mínimo de 30% nas espécies não principais) – ENCAMINHAR CÓPIAS DAS
FICHAS (E/OU OUTROS COMPROVANTES) E O ATESTADO DE SUPERVISÃO DE FICHAS DO
ORIENTADOR – CASO O CANDIDATO TENHA REALIZADO SUAS ATIVIDADES SEM
SUPERVISÃO, ENCAMINHAR
APENAS AS FICHAS QUE SERÃO ANALISADAS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO.
4 - pontuação mínima de 100 pontos na área de anestesiologia veterinária, de acordo com os
quesitos descritos a seguir:
4.1 - especialização na área de anestesiologia 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- 360 h/50 pontos
4.2 - iniciação científica realizada na área de anestesiologia – 10 pontos
4.3 - 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 - 3600 h na área de anestesiologia/200 pontos
4.4 - mestrado realizado em faculdade reconhecida pelo MEC com dissertação na área de
anestesiologia – 200 pontos
.4.5 - doutorado realizado em faculdade reconhecida pelo MEC com dissertação na área de
anestesiologia – 300 pontos
4.6 - cursos relacionados ao programa dos pontos – 12 horas/ 1 ponto
4.7 - estágios na área de anestesiologia – 120 h/5 pontos
4.8 - palestras ministradas na área de anestesiologia
4.8.1 - evento internacional – 4 pontos
4.8.2 - evento nacional – 3 pontos
4.8.3 - evento estadual – 2 pontos
4.8.4 - evento local (semana acadêmica, jornadas, encontros) – 1 ponto
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4.9 - trabalhos apresentados e publicados na área de anestesiologia
4.9.1 - resumo apresentado em congressos nacionais – 2 pontos
4.9.2 - resumo apresentado em congressos internacionais – 2 pontos
4.9.3 - trabalho apresentado na íntegra em anais de eventos nacionais – 5 pontos
4.9.4 - trabalho apresentado na íntegra em anais de eventos internacionais – 7 pontos
4.9.5 - trabalho publicado em revista de divulgação nacional – 5 pontos
4.9.6 - trabalho publicado em revista de divulgação internacional – 7 pontos
4.9.7 - trabalho publicado em revista nacional indexada – 10 pontos
4.9.8 - trabalho publicado em revista internacional indexada – 12 pontos
5 - considera-se área de anestesiologia quando o tópico estiver inserido dentro dos 22 (vinte e
dois) pontos estabelecidos para o Programa do Concurso do Título de Especialista em
Anestesiologia Veterinária (TEAV)
Uma vez preenchidos os pré-requisitos, enviem os currículos (Currículo
profissional pormenorizando as atividades clínicas, títulos e trabalhos relacionados com a
especialidade, com as respectivas provas documentais), juntamente com as cópias das

fichas (e/ou comprovantes) e requerimento de inscrição (formulário
inscrição no site do CBCAV)
Em não havendo orientador, as fichas deverão ser encaminhadas
juntamente com os currículos para serem avaliadas pela comissão.
Aqueles aprovados na prova escrita e não aprovados na prova prático-oral
poderão repeti-la mais uma vez no ano seguinte. Aqueles reprovados
pela segunda vez na prova prática deverão repetir as duas provas
novamente.
O exame constará de duas partes: prova escrita e prova prático-oral;
1- A prova escrita será eliminatória e realizada na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
da Universidade de São Paulo (USP);
2- A prova escrita será realizada no mínimo 30 dias após a divulgação do edital:
2.1- Poderá ser composta de questões em forma de teste, de associações e dissertativas;
2.2- A duração da prova escrita será de quatro horas;
2.3- Todos os pontos do programa para o concurso deverão estar representados na prova, no
mínimo com uma questão;
2.4- Será aprovado o candidato que obtiver um mínimo de 70% (setenta por cento) de respostas
corretas;
2.5- As provas preenchidas pelos candidatos ficarão guardadas pelo prazo de 01 (um) ano;
3- A prova prático-oral será realizada em até 48 horas após a realização da prova escrita.
3.1- A prova prático-oral deve constar, necessariamente, do preparo, execução e discussão de
uma anestesia, cujo caso será sorteado no início da prova;
4 - As provas serão realizadas em português;
5- Os candidatos poderão prestar o exame no máximo três vezes.
Das Inscrições
1- Poderão se inscrever no exame para obtenção do Título de Especialista em Anestesiologia
Veterinária do CBCAV, os seus Membros Ativos e os seus Membros Estrangeiros, obedecidas as
normas deste Regulamento;
1.1- Convalidação de diploma de Médico Veterinário nas normas vigentes em lei em caso de
candidato que tenha realizado o curso de graduação em medicina veterinária em outro país;
2- A inscrição de membro ativo para a prova escrita será feita pelo envio ficha de inscrição,
currículo vitae, e comprovante das anestesias ao Secretário-Geral da CBCAV ou para um
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representante da área de Anestesiologia Veterinária, acompanhado de prova de recolhimento à
Tesouraria de taxa igual a uma anuidade de Membro Ativo estabelecida para o exercício.
3- Comprovante de que possui diploma de médico veterinário expedido por Faculdade reconhecida
pelo MEC.
4 - Prova de recolhimento à Tesouraria da taxa de inscrição, cujo valor será a taxa de inscrição
para Membro Ativo.
5- Currículo profissional pormenorizando as atividades clínicas, títulos e trabalhos relacionados
com a especialidade, com as respectivas provas documentais.
6- A desistência ou impedimento do candidato, a qualquer momento após a sua inscrição, não dará
direito à devolução ou à transferência da taxa de inscrição.

Lembrar que:
A cada 5 anos os especialistas terão que se submeter à revalidação do TEAV, através dos
seguintes critérios:
1 – estar quite nas obrigações como sócio do CBCAV;
2 – realização de 100 (cem) anestesias por ano;
3 – apresentar certificado de pelo menos 12 horas/ano de frequência a palestras/cursos/
congressos nas áreas referentes ao programa dos tópicos;
4 – estar presente há pelo menos 1 (um) evento do CBCAV em 5 anos;
5 – perfazer o total de 20 pontos de acordo com o descrito nos pré-requisitos para inscrição no
concurso de TEAV.

O programa do concurso do Título de Especialista em Anestesiologia
Veterinária (TEAV) encontra-se no site do CBCAV, bem como a bibliografia.
Quaisquer dúvidas adicionais, escreva para secretaria geral do CBCAV
(marcelo.alievi@ufrgs.br ) ou para a secretária geral do CBAV
(aescobarvet@yahoo.com.br)
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