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PROGRAMA DE DISCIPLINA
CURSO

ANO LETIVO

MEDICINA VETERINÁRIA

2017.1

CÓDIGO DA DISCIPLINA

NOME DA DISCIPLINA

VET638

CLÍNICA DE EQUINOS

CARGA HORÁRIA

SEMESTRE DE OFERTA

CARGA HORARIA TOTAL: 54 HORAS
CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 36 HORAS.
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CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 18 HORAS.
EMENTA
Estudos referentes às doenças dos sistemas digestório, cardiovascular, respiratório,
locomotor, urinário, endócrino, reprodutivo, hematopoético, ósteoarticular, tegumentar,
alterações oftalmológicas, distúrbios do peritônio e oncologia. Estudo clínico dos distúrbios
metabólicos e eletrolíticos. No desenvolvimento dos assuntos adotam-se definição,
apresentação, etiopatogenia, sinais clínicos, diagnóstico e tratamento.
OBJETIVOS
Orientar o discente quanto ao perfil atual do Profissional Médico Veterinário na
Clínica de Equideos;
Ter conhecimento e utilizar de maneira plena a terminologia na abordagem das
principais doenças que acometem os eqüídeos;
Conhecer e identificar as principais doenças dos eqüídeos;
Orientar o discente a elaborar plano nutricional adequado e racional para os
eqüídeos, visando evitar as doenças metabólicas, tóxicas, carenciais e distúrbios
alimentares;
Orientar e preparar o discente na confecção de Programa Sanitário e Profilático para
Equídeos.
Atuar na prevenção e controle e fiscalização dos direitos dos animais.

Orientar o discente quanto aos Conceitos e princípios em sustentabilidade
agropastoril.
Capacitar o discente a realizar diagnóstico e tratamentos das principais
enfermidades da Hipiatria;
Capacitar o discente a realizar prescrição e acompanhamento clínico do paciente
enfermo;
Orientar o discente na tomada de decisão quanto ao método de tratamento, visando
o melhor custo benefício e, sobretudo, bem estar do animal.
PERFIL DO EGRESSO
A presente disciplina vislumbra a necessidade de qualificar o discente ajudando a formar
profissionais ecléticos e generalistas, dentro dos princípios éticos e do bem estar animal,
observando as prerrogativas do equilíbrio e preservação ambiental. A formação acadêmica
deve proporcionar ao aluno às informações básicas, fundamentais e profissionalizantes a
luz de conhecimentos científicos capazes de propiciar-lhe a livre escolha de suas futuras
atividades profissionais, nas áreas da saúde, produção, pesquisa e ensino dos vários
setores da demanda regional ou Nacional.
Após o término da disciplina o (a) discente deverá ser capaz de:
Compreender o perfil atual do Médico Veterinário que trabalha na produção de
equídeos.
Conhecer e adotar o glossário de termos técnicos ligados aos equídeos.
Identificar as principais doenças de eqüinos, conhecendo as principais
características dessas enfermidades.
Assumir condutas éticas no desenvolvimento de suas ações profissionais,
manterem elevado o nome da profissão e participando ativamente para sua maior
visibilidade social;
Comprometer-se com a educação permanente e com a produção de
conhecimento socialmente relevante;
Atuar em Clínicas, Hospitais e Plantões especializados em eqüídeos;
Prestar consultoria especializada em Equideocultura
Elaborar laudos e preencher atestados com fidelidade e veracidade
Atuar na proteção dos animais tendo conhecimento teórico dos direitos dos
animais.
Ter conhecimentos gerais sustentabilidade agropastoril.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Neonatologia e Pediatria
Sistema Tegumentar
Sistema Digestório
Sistema Locomotor
Métodos de Contenção
Manejo Sanitário e Profilático
Sistema Cardio-Respiratório
Doenças Infecto-Contagiosas
Medicina Esportiva
Farmácia Básica do Haras
METODOLOGIA
Aulas expositivas/ participativa, prática e a campo, visitando e conhecendo Haras e
Fazendas de Criação.
AVALIAÇÃO
1ª Avaliação - Prova escrita
2ª Avaliação – Relatórios de viagens técnicas + Prova escrita
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. Enfermidades dos Cavalos, Armen Thomassian, Editora: Varela Num. Páginas 573.
2. Segredos em Medicina de Equinos Autor: Catherine J. Savage Editora: ARTMED.
3. Medicina Interna Equina Editora: Guanabara Koogan - Grupo Gen Autor: Stephen M.
Reed.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. Título: Enciclopédia do Cavalo
Autor Louis-Noel Marcenac / Henri Aublet / Pierre D' Aut
Editora Andrei
Num. Páginas 1564
2. Título: Manual de Ferradura Eqüina
Autor P. D'Autheville / P. ond
Editora Andrei
Num. Páginas 356
COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA
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