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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 4º 
DISCIPLINA: PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA Ano:  2016 
CARGA HORÁRIA: 80 horas  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 4 horas (2 
horas teóricas; 2 horas 
práticas) 

TOTAL: 80 (40 horas 
teóricas; 40 horas 
práticas) 

 
EMENTA 

Indicação dos diferentes exames laboratoriais que irão auxiliar no estabelecimento do 
diagnóstico das diversas enfermidades dos animais domésticos, bem como sua 
interpretação nessas espécies. 
 

OBJETIVOS 
Dar condições ao acadêmico para que possa, no exercício da profissão: 
Indicar quais os exames laboratoriais mais apropriados nas diferentes situações clínicas, 
a fim de estabelecer um diagnóstico mais preciso; 
Conhecer o material que melhor se presta a tais análises, seus modos de envio e 
conservação; 
Interpretar os resultados obtidos nesses exames, isto é, concluir sobre o diagnóstico, se 
orientar para o tratamento e estabelecimento do prognóstico. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Urinálise ou Exame de urina Tipo I: Indicação, revisão de fisiologia renal, coleta, 
conservação. Interpretação do Exame físico (volume, cor, odor, aspecto e densidade), do 
Exame Químico (pH, proteínas, glicose, corpos cetônicos, bilirrubina, urobilinogênio e 
sangue oculto) e do Exame do Sedimento(células de descamação, eritrócitos, leucócitos 
ou piócitos, cilindros, bactérias, gotículas de gordura, espermatozóides, cristais, fungos, 
ovos de parasitos. etc.). Provas de Função Renal: conceito de “doença renal” e 
“insuficiência renal”. Interpretação clínica das determinações séricas da uréia, creatinina, 
sódio, potássio, cloro, cálcio, fósforo, proteínas, colesterol, bicarbonato, pH sanguíneo e 
alterações do eritrograma nas insuficiências renais. Síndrome urêmica renal, pré-renal e 
pós-renal. Sintomas clínicos da insuficiência renal. 
 
Hematologia: Composição do sangue, Funções do Sangue, Hematopoiese pré e pós-
natal, Eritropoiese medular, Função dos leucócitos, Interpretacão do leucograma: 
contagem relativa e absoluta, desvio à esquerda regenerativo e degenerativo, desvio à 
direita, reação leucemóide, reação escalonada, causas de Leucocitose e Leucopenia. 
Interpretação do leucograma quanto à duração da condição (aguda ou crônica),quanto à 
severidade e quanto ao prognóstico. Interpretação do mielograma.  
 
Hemostasia e Coagulação Sanguínea: Hemostasia primária, secundária e terciária, 
fatores de coagulação, reação em cascata. Abordagem clinica das alterações 
hemostáticas. Principais coagulopatias.  
 
Provas de Função Hepática: provas que avaliam a capacidade de chegada, conjugação e 
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excreção de ânions: Bilirrubinas. Interpretação nas icterícias hepáticas, pré-hepáticas e 
pós-hepáticas. Enzimologia clínica: ALT, AST, SDH,  LDH, Fosfatase Alcalina e GGT. 
CPK e suas iso-enzimas. Outras provas bioquímicas: proteínas (perfil eletroforético). 
 
Provas de Função Pancreática: Pâncreas exócrino e endócrino: fisiologia e suas 
alterações na pancreatite aguda, crônica, atrofia pancreática, neoplasia pancreática e 
diabete mellitus. Interpretação das determinações de amilase, lipase e do cálcio séricos, 
da tripsina fecal e do exame de fezes macro e microscópico. 
 
Exame dos derrames cavitários: classificação dos transudatos e exsudatos. 
Exame do líquor cefalorraquidiano: função, composição, colheita, exame físico 
(densidade, cor, aspecto, volume), exame químico (proteínas, glicose) e exame citológico. 
Principais alterações nas doenças mais comuns do sistema nervoso dos animais 
domésticos. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas e práticas, trabalhos de pesquisa bibliográfica, leitura e discussão de 
revistas científicas, jornais e outros textos, apresentação de seminários com temas 
previamente escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo 
professor. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas elaborados pelo professor, 
sugestões de leituras e títulos para preparação de seminários, roteiros para estudo 
dirigido em grupo ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, 
datashow, retroprojetor, vídeo e computador para exibição de CD. 

 
ATIVIDADES DISCENTES  

Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios 
de atividades simuladas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica e trabalho. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em uma avaliação de 20 pontos e 20 pontos da 
Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA). 
Exame especial – 100 pontos. 
 

BIBLIOGRA FIA BÁSICA  
BUSH, B. M. Interpretação de resultados laboratoriais para clín icos de pequenos 
animais . São Paulo: Roca, 371 p. 2004. 
 
MEYER, D. J.; Coles, E. H.; RICH, L. J. Medicina de laboratório veterinária : 
interpretação e diagnóstico. São Paulo: Roca, 308 p. 1994. 
 
STOCKHAM, S. L. Fundamentos da patologia clínica veterinária . Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 719 p. 2011. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FELDMAN, F. B. Schalm’s veterinary hematology.  5. ed. Oxford:  Blackwell Publishing 
Limited, 2000. 
 
THRALL, M. A. Hematologia e bioquímica clínica veterinária.  Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2015. 
 
VADEN, S. L. Exames laboratoriais e procedimentos diagnósticos e m cães e gatos . 
São Paulo, Roca, 800 p. 2013.  
 
 

 
 
 
  
 
 
 


