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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 6º  
DISCIPLINA: CLÍNICA MÉDICA E TERAPÊUTICA DE ANIMAIS  DE 
PEQUENO PORTE 

Ano: 2016 

CARGA HORÁRIA: 160 horas 

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 8 horas (4 
horas teóricas; 4 horas 
práticas) 

TOTAL: 160 horas (80 
horas teóricas; 80 horas 
práticas) 

 
EMENTA 

Avaliar e estabelecer diagnóstico das diversas enfermidades dos animais domésticos, 
bem como indicar os tratamentos adequados. 
 

OBJETIVOS 
O aluno, ao término dessa disciplina, deverá saber: 
Realizar um adequado exame físico dos animais doentes; 
Obter perfeitas informações sobre o curso de afecções com base no histórico e exame 
físico; 
Listar diagnósticos diferenciais; 
Propor exames complementares; 
Propor diagnóstico; 
Instituir o tratamento adequado. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Afecções do Aparelho Respiratório: 
    -Enfermidades dos: - seios paranasais 
                                   - laringe 
                                   - traqueia 
                                   - brônquios e brônquiolos 
                                   - pulmão 
                                   - pleura; 
    -Terapêutica de enfermidades do aparelho respiratório. 
 
Afecções do Aparelho Cardiovascular: 
    -Doenças do: - pericardio 
                            - miocardio 
                            - endocardio 
                            - vasos sanguíneos; 
       -Insuficiência cardio-circulatória aguda e crônica; 
       -Doenças cardíacas congênitas; 
       -Terapêutica das enfermidades cardio-circulatórias. 
  
Afecções do Aparelho Digestivo: 
       - Estomatites e afecções dentárias; 
       - Glossite; 
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       - Faringite; 
       - Tonsilite; 
       - Gastrites; 
       - Enterites; 
       - Hepatites; 

   - Pancreatites e Insuficiência pancreática aguda. 
 
Afecções do Aparelho Urinário: 
      - Insuficiência renal aguda e crônica 
      - Síndrome urêmico 
      - Síndrome nefrótico 
      - Doenças glomerulares 
      - Doenças intersticiais e tubulares 
      - Infecção urinária 
      - Urolitíases 

  - Neoplasias do trato urinário 
      - Parasitismo renal 
 
Afecções do Sistema Nervoso: 
      -Principais enfermidades do Sistema Nervoso;                                                                        
      -Terapêutica das enfermidades do Sistema Nervoso. 
 
Dermatologia: 
      - Introdução à dermatologia - conceitos dermatológicos; 
      - Métodos de diagnóstico dermatológicos; 
      - Clínica e terapêutica das dermatoses. 
 
Neonatologia: 
      - Cuidados com a gestante; 
      - Cuidados imediatos com os recém-nascidos; 
     - Características fisiológicas do recém-nascido; 
     - Criação artificial do recém-nascido; 
     - Principais enfermidades do recém-nascido; 
     - Tratamento do recém-nascido enfermo. 
 

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. 
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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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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
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