
                                  

          FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Curso: Medicina Veterinária 

Disciplina: Semiológica Veterinária          Código: VET216 

Faculdade responsável: Medicina Veterinária  

Créditos: 05              Carga horária total: 75           Horas/Aula: 90 

 

EMENTA:  

Conceitos Semiológicos Básicos; Técnicas de contenção para exames clínicos; Meios 

e Métodos de Exame Clínico; Plano de Exame Clínico; Termometria Clínica; Exame do 

sistema linfático; Exame das mucosas aparentes; Exame da pele e dos anexos cutâneos; 

Exame da glândula mamária; Exame do sistema cardiovascular; Exame do sistema 

respiratório; Exame do sistema digestivo; Exame do sistema reprodutor masculino e 

feminino; Exame do sistema urinário; Exame do sistema nervoso; Exame do sistema 

músculo-esquelético; Exame dos olhos e ouvidos. 

 

OBJETIVOS: 

Estudar os métodos de exame clínico, pesquisar os sintomas dos animais e os 

interpretar, reunindo dessa forma, os elementos necessários para construir o diagnóstico e 

presumir a evolução da enfermidade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aplicar noções de ética e relação médico veterinário-paciente. 

Compreender a semiogênese, a semiotécnica e a propedêutica médica, bem como os 

mecanismos de formação dos sinais e sintomas referentes a cada sistema, para realizar o 

diagnóstico diferencial, definir provável diagnóstico final e presumir o prognóstico das 

diversas patologias que acometem cada sistema. 

Executar de forma correta as técnicas de exame físico dos órgãos que compõem cada 

sistema. 

 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

1. Semiologia 

1.1 Conceitos básicos 

1.2 Técnicas de contenção química e física dos animais domésticos 

1.3 Exame clínico geral 

1.4 Exame do sistema digestório dos animais domésticos 

1.5 Exame do sistema cardiorrespiratório dos animais domésticos 

1.5 Exame do sistema reprodutor dos animais domésticos 

1.6 Exame do sistema urinário  dos animais domésticos 

1.7 Exame do sistema nervoso dos animais domésticos 

1.8 Exame do sistema locomotor dos animais domésticos 

1.9 Semiologia da pele dos animais domésticos 

1.10 Exame do sistema auditivo dos animais domésticos 

1.11 Exame do sistema visual dos animais domésticos. 

 

PRODECIMENTOS METODOLÓGICOS: 

- Aulas teórico-expositivas com recursos audiovisuais  

- Aulas práticas 

- Utilização de modelos didáticos de ensino (dinâmicas de aula) 

- Trabalhos em grupo; 

- Seminários e debates. 

 

ATIVIDADE DISCENTE: 

 

- O corpo discente participa ativamente nas aulas teóricas (debates, seminário) e das 

aulas práticas no setor de grandes animais e na clínica escola. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM: 

- Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

- levantamento do conhecimento prévio dos estudantes 

-  motivação com leituras, charges, situações problemas ou peque nos vídeos 

-  Exposição oral / dialogada 

- Discussões, debates e questionamentos 

-  Leituras e estudos dirigidos 



-  Atividades escritas individuais e em grupos 

-  Apresentações por parte dos alunos de: plenárias, painéis, mini aulas etc. 
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