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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Faculdade de Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Medicina Veterinária Período: 5º  
DISCIPLINA: DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS DOMÉSTI COS Ano: 2016 
CARGA HORÁRIA: 60 horas  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 3 horas (2 
horas teóricas; 1 hora 
prática) 

TOTAL: 60 horas (40 
horas teóricas; 20 horas 
práticas) 

 
EMENTA 

Estudo das principais doenças bacterianas e virais de interesse econômico e social que 
afetam os animais domésticos. Ocorrência no Brasil e no mundo; hospedeiros, agentes 
etiológicos, fontes de infecção, vias de eliminação, vias de transmissão, porta de entrada, 
susceptibilidade, influência de fatores não relacionados diretamente à cadeia 
epidemiológica; ocorrência no ser humano e papel dos animais na epidemiologia da 
doença, principais sintomas e lesões, diagnóstico, tratamento e controle. 
 

OBJETIVOS 
Ao final do curso, o acadêmico deverá reconhecer as doenças bacterianas e virais 
releventes em medicina veterinária, nos aspectos relacionados à etiologia, patogenia, 
epidemiologia, sintomatologia, consequências e medidas de profilaxia de tais doenças. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADE I - DOENÇAS BACTERIANAS : 
Mastite bovina, garrotilho, mormo, brucelose, campilobacteriose, leptospirose, 
tuberculose, colibacilose, salmonelose, botulismo, tétano, meningite estreptocócica suína, 
carbúnculo sintomático, carbúnculo hemático, clostridiose, Haemophilus parasuis, 
erisipela. 
UNIDADE II - DOENÇAS VIRAIS: 
Rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), peste suína clássica, parvovirose canina, raiva, 
herpesvírus, leucose enzoótica bovina, doença de Aujeszky, diarreia viral bovina (BVD), 
cinomose, pneumonia enzoótica, hepatite infecciosa canina, febre aftosa, febre catarral 
malígna, pseudovaríola, encefalite espongiforme bovina (EEB). 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 Aulas teóricas, 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. 
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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. 
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