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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

MEDICINA VETERINÁRIA 2017.1 

CÓDIGO DA DISCIPLINA NOME DA DISCIPLINA 

VET530 PATOLOGIA CLÍNICA 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

CARGA HORARIA TOTAL: 90 HORAS 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 54 HORAS. 

CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 36 HORAS. 

5º 

 

EMENTA 

Estudo e realização dos principais exames laboratoriais em Medicina Veterinária; 

Orientação sobre os exames a serem solicitados, interpretação dos resultados para 

avaliação clínica e compreensão da fisiopatologia e evolução das doenças. 

 

OBJETIVOS 

� Conhecer os principais exames laboratoriais, suas possíveis indicações 

einterpretação de seus resultados empequenos e grandes animais. 

� Conhecer as técnicas para realização dos principais exames laboratoriais na 

Medicina Veterinária.  

� Conhecer os possíveis achados laboratoriais associados as principais doenças de 

pequenos e grandes animais. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

A presente disciplina busca ensinar ao discente os principais exames laboratoriais, suas 

indicações e a sua interpretaçãoformando profissionais capazes de correlacionar aspectos 

clínicose achados laboratoriais. A formação acadêmica deve proporcionar ao aluno às 

informações básicas, fundamentais e profissionalizantes a luz de conhecimentos científicos 

capazes de propiciar-lhe sua máxima capacidade de atuação em diversas áreas. 
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 Após o término da disciplina o (a) discente deverá ser capaz de: 

� Compreender os principais exames laboratoriais, além de suas indicações e a 

interpretação de seus resultados. 

� Compreender os principais aspectos da hematologia dos animais domésticos, 

incluindo o hemograma e os principais bioquímicos. 

� Compreender os principais aspectos de exames parasitológicos de fezes, pele e 

ouvido. 

� Compreender os principais aspectos da análise do líquido ruminal de 

poligástricos. 

� Compreender os principais aspectos do exame do líquor e derrames cavitários. 

� Compreender os principais aspectos da urinálise de animais domésticos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

� Hematologia dos animais domésticos 

- Eritrograma 

- Leucograma 

- Plaquetograma 

- Proteínas plasmáticas totais e fibrinogênio. 

- Principais bioquímicos plasmáticos e séricos. 

� Líquor e derrames cavitários. 

� Urinálise 

� Parasitológico de fezes 

� Parasitológico e citológico de pele e ouvido. 

� Análise de líquido ruminal. 

� Interpretação de resultados de exames laboratoriais. 

 

METODOLOGIA 

� Aulas expositivas/ participativa, práticas laboratoriais conhecendo os diversos 

aspectos da patologia clínica, incluindo realização e interpretação de exames. 

Recursos: Material audiovisual, além de artigos complementares referentes aos assuntos 

ministrados e discussão/interpretação de resultados laboratoriais. 

 

AVALIAÇÃO 

1ª Avaliação - Prova escrita + Relatórios de aulas práticasou Seminários ou Mini testes 

2ª Avaliação - Prova escrita + Relatórios de aulas práticasou Seminários ou Mini testes. 
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