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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 9°  
DISCIPLINA: CLÍNICA CIRÚRGICA E OBSTETRÍCIA DE ANIM AIS DE 
GRANDE PORTE 

Ano: 2016 

CARGA HORÁRIA: 120 horas  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL:  6 horas 92 
horas teóricas; 4 horas 
práticas) 

TOTAL: 120 horas (40 
horas teóricas; 80 horas 
práticas) 

 
EMENTA 

Principais patologias cirúrgicas dos animais de grande porte envolvendo os sistemas 
tegumentar, digestivo genito-urinário, respiratório e locomotor. Fisiopatologia, diagnóstico 
e tratamento cirúrgico dessas afecções.Fisiologia do parto eutócico e fisiopatologia, 
diagnóstico e tratamento clínico e cirúrgico da distocia nos animais de grande porte. 
 
 

OBJETIVOS 
Fornecer aos alunos conhecimentos sobre as principais afecções cirúrgicas dos animais 
de grande porte,envolvendo todos os passos da abordagem clínico-cirúrgica 
(fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e prognóstico) através de aulas teóricas e práticas 
no campo. Familiarizar os alunos com a rotina clínico-cirúrgica dos grandes animais no 
campo. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1- Introdução à cirurgia de grandes animais: apresentação da disciplina, importância 

da clínica cirúrgica de grandes animais, peculiaridades, prática atual da cirurgia de 
grandes (conflito entre o ideal e o possível, postura do profissional de campo). 
Ambientes cirúrgicos. 

 
2- Técnicas anestésicas aplicadas aos animais de grande porte: anestesia de bovinos 

a campo, contenção física, bloqueios anestésicos e anestesia intravenosa regional. 
TIVA em equinos e bloqueios regionais. 

 
3- Princípios do tratamento de feridas. Importância, fases da cicatrização. Controle do 

tecido de granulação exuberante em equinos, enxertos cutâneos e ferimentos 
envolvendo articulações e bainhas sinoviais. 
 

 
4- Patologias do sistema gastrintestinal: doenças esofágicas; indigestão em 

ruminante.rumenotomia, abomaso-pexia. Síndrome cólica em equinos. 
Fisiopatologia da obstrução intestinal e endotoxemia. Tratamento cirúrgico do 
abdome agudo. 

 
5- Patologias e técnicas cirúrgicas no sistema genito-urinário:vcastração nas espécies 

bovina e equina. Preparo do rufião bovino. Patologias vestíbulo-vaginais na égua e 



 

_______________________________________________________________________ 
Av. Juiz de Fora, 1100 - Bairro: Granjas Bethânia – Juiz de Fora – MG – CEP: 36047-362 

Fone: (0XX32 ) 2102-2103 –  Fax: (0XX32) 2102-2102 – E-mail Coordenação: emaricato@hotmail.com  Secretaria: 
saudejf@unipac.br  - http://www.unipacjf.com.br  

 

sua correção cirúrgica(vulvo-plastias, lacerações perineais, lacerações perineais, 
lacerações cervicais). Urolitíase nas espécies de grande porte. Patologias 
geniturinárias em equinos. Ruptura de bexigas em potros. 

 
6- Afecções cirúrgicas do aparelho locomotor: desvios angulares, rotacionais e 

flexurais, afecções dos tendões e ligamentos, patologias articulares e sua 
abordagem cirúrgica. 

 
7- Afecções cirúrgicas do sistema respiratório. Afecções cirúrgicas da cavidade nasal, 

seios para nasais, laringe e traquéia. 
 

8-  Introdução à obstetrícia de grandes animais.Fisiologia do parto. Diagnóstico da 
distocia e manipulações obstétricas. Princípios de fetomia. Cesariana nas espécies 
de grande porte. 

 
9- Afecções cirúrgicas da glândula mamária e tetos. 

 
 

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. 
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