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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

MEDICINA VETERINÁRIA 2017.1 

CÓDIGO DA DISCIPLINA NOME DA DISCIPLINA 

VET636 CLÍNICA DE RUMINANTES 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

CARGA HORARIA TOTAL: 72 HORAS 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 56 HORAS. 

CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 18 HORAS. 

6º 

 

EMENTA 

Definição, apresentação, etiopatogenia, sinais clínicos, diagnóstico e tratamento de 

doenças dos sistemas digestório, respiratório, nervoso, hematopoético e tegumentar. 

Estudo clínico dos distúrbios metabólicos e eletrolíticos, neonatologia e glândula mamária. 

 

OBJETIVOS 

� Orientar o discente quanto ao perfil ético profissional do Profissional Médico 

Veterinário na clínica de ruminantes; 

� Conhecer, identificar e atuar nas principais enfermidades de ruminantes.   

� Realizar aplicação de medicamentos, cálculos de transfusão sangüínea e 

fluidoterapia em ruminantes.  

� Conhecer e praticar os diversos métodos de contenção nas espécies bovina, 

ovina, caprina e bubalina. 

� Ter conhecimento geral de coleta, armazenamento e envio de amostras ao 

laboratório. 

� Conhecer a etiopatogenia das principais afecções dos ruminantes. 

� Atuar na prevenção e controle das principais doenças de ruminantes. 

� Atuar em programas de controle e erradicação de doenças em ruminantes. 

� Atuar em focos de doenças bem como em surto de doenças infecciosas que 
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atingem os ruminantes. 

� Orientar o discente sobre as principais formas de tratamento e diagnóstico das 

diversas enfermidades de ruminantes. 

� Destacar um calendário profilático para os bovinos, ovinos, caprinos e bubalinos.  

 

PERFIL DO EGRESSO 

A presente disciplina visa qualificar o discente para atendimento clínicos em bovinos, 

caprinos, ovinos e bubalinos, proporcionando às informações básicas, fundamentais e 

profissionalizantes a luz de conhecimentos científicos capazes de propiciar-lhe a livre 

escolha de uma área de especialização dentro da clínica de ruminantes.  

 Após o término da disciplina o (a) discente deverá ser capaz de: 

� Compreender o perfil ético atual do Médico Veterinário na clínica de ruminantes 

� Atuar em focos e surtos de doenças que atingem os ruminantes. 

� Conhecer as principais formas de apresentação clínica das diferentes doenças 

que acometem os ruminantes. 

� Realizar aplicação de medicamentos.  

� Identificar as principais alterações clínicas que os ruminantes apresentam nas 

diversas enfermidades. 

� Conhecer e realizar as principais formas de contenção para grandes animais. 

� Realizar coleta, armazenamento e envio de amostra para serem analisados no 

laboratório. 

� Prescrever e ter conhecimento das formas de tratamento para as diferentes 

doenças dos ruminantes. 

� Destacar um calendário profilático para as diversas espécies de ruminantes. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

� Principais alterações clínicas dos neonatos. 

� Emergências clínicas em ruminantes. 

� Causas de morte súbita em ruminantes. 

� Mastite bovina. 

� Doenças do sistema nervoso dos ruminantes (raiva, tétano, botulismo, 

polioencefalomalacia e BSE). 

� Doenças carênciais e metabólicas dos ruminantes. 

� Doenças do sistema Digestório. 

� Doenças do sistema respiratório  

� Brucelose e tuberculose. 
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� Papilomatose. 

� Verminose e eimeriose em caprinos e ovinos. 

� Linfadenite caseosa. 

� Hemoparasitoses. 

� Doenças do trato reprodutor de ruminantes. 

� Oncologia 

 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas/ participativa, aulas práticas de atendimento clínico na fazenda escola 

da FAT. 

 

AVALIAÇÃO 

� 1ª UNIDADE - Prova escrita + mine testes+ apresentação de caso clinico. 

� 2ª UNIDADE – Prova escrita + prova prática+ apresentação de caso clínico. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. Título: Doenças do Gado Leiteiro.  

Autor: William C. Rebhun. 

Editora: Roca LTDA, São Paulo, 2000. 

 

2. Título: Manual Merk de Veterinária. 

Editora: Roca LTDA, São Paulo, 2008 (nona edição) 
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3. Título: Semiologia Veterinária. A Arte do Diagnóstico 
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Editora: Roca LTDA. São Paulo, 2004.  
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