
 

 

PLANOS DE ESTUDOS INDEPENDENTES 
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SEMESTRE/ANO: 1/2020 

  

1) CONTEÚDO:  

 

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 
ruminantes. Rumenotomia, abomaso-pexia. Síndrome cólica em eqüinos. 
Fisiopatologia da obstrução intestinal e Endotoxemia. Tratamento cirúrgico 
do abdome agudo. 
 
5- Patologias e técnicas cirúrgicas no sistema genito-urinário: castração nas 

espécies bovina e equina. Preparo do rufião bovino. Patologias do pênis e 

prepúcio. Patologias vestíbulo-vaginais na égua e sua correção cirúrgica 

(vulvoplastias, lacerações perineais, lacerações cervicais). Urolitíase nas 

espécies de grande porte. Patologias geniturinárias em equinos. Ruptura de 

bexiga em potros. 

6- Afecções cirúrgicas do aparelho locomotor: desvios angulares, 

rotacionais e flexurais, afecções dos tendões e ligamentos, patologias 

articulares e suas abordagens cirúrgica. 

7- Afecções cirúrgicas do sistema respiratório. Afecções cirúrgicas da 

cavidade nasal, seios para nasais, laringe e traqueia.  
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8- Introdução à obstetrícia de grandes animais. Fisiologia do parto. 

Diagnóstico da distocia e manipulações obstétricas. Princípios de fetotomia. 

Cesariana nas espécies de grande porte. 

9- Afecções cirúrgicas da glândula mamária e tetos. 

 

2) ATIVIDADES  
 

3) Aulas práticas e teóricas, casos clínico-cirúrgicos feitos em sala e a 
campo 

 

4) – DATAS DAS AVALIAÇÕES  
 

◼ 1ª ETAPA: 

 PROVA: 40 PONTOS – 26/03 

 TRABALHO EM SALA: 10 PONTOS 

 

 

◼ 2ª ETAPA: 

 PROVA: 40 PONTOS – 02/07 

 TRABALHO EM SALA:10  PONTOS 
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