
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

Disciplina: PRÁTICA HOSPITALAR                           Código da Disciplina: VET253 

Curso:    MEDICINA VETERINÁRIA                          Semestre de oferta da disciplina: 9° período 

Programa em vigência a partir de: 09/02/2015 

 

Número de créditos: 02               Carga Horária total: 30                   Horas aula: 36 

EMENTA: 

Esta disciplina consistirá no acompanhamento dos atendimentos a pequenos e grandes animais na 

área de clínica e cirurgia no Hospital Veterinário na Universidade de Rio Verde – FESURV 

orientados pelo professor responsável, visando ao aluno uma maior vivência profissional nessa 

área. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 Permitir ao aluno, a partir da imersão em atividades práticas orientadas, resgatar de 

forma integrada e articulada os conteúdos teóricos e práticos dos diversos sistemas orgânicos nas 

espécies canina e felina estudados ao longo da vida acadêmica. 

 Desenvolver habilidades básicas e prática na rotina da clínica de pequenos animais, 

com intuito de integralizar conceitos as técnicas de manuseio de animais, coleta e processamento 

de amostras laboratoriais, procedimentos ambulatoriais, contenção física entre outras. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Executar o atendimento clinico no que se refere a examinar, reconhecer, solicitar e 

interpretar exames complementares, diagnosticar e tratar as principais afecções, inclusive o 

acompanhamento clínico do paciente; 

 Distinguir a etiopatogenia nas diversas patologias clínicas visando o tratamento 

eficaz; 

 Estudar prevenção das diversas enfermidades que acometem pequenos animais; 

 Enumerar medidas pré e pós operatórias para minimizar complicações cirúrgicas. 

 

CONTEÚDO 

1. Organização e funcionamento de hospital veterinário. 

2. Contenção física de cão e gato. 



 

 

a. Contenção física do cão (pequeno e grande porte) e do gato para realização de 

procedimentos diversos. 

b. Contenção física do animal arredio e do paciente crítico. 

3. Canulação e técnica para colocação de acesso venoso. 

a. Revisão anatômica dos principais acessos venosos periféricos. 

b. Coleta de sangue periférico dos principais acessos venosos. 

4. Transfusão sanguínea. 

5. Montagem e utilização dos materiais injetáveis - fluidoterapia/ drogas injetáveis. 

6. Processamento, armazenamento e envio de amostras laboratoriais. 

7. Prescrição médica. 

a. Prescrição de receita médica, encaminhamento veterinário e laudo técnico 

acompanhamento e óbito. 

8. Cuidados especiais com o paciente crítico. 

9. Princípios de dietética 

a. Aplicação de sondas de alimentação enteral. 

10. Curativos e cuidados de higiene. 

11. Bandagens e imobilização de membros. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- As turmas são divididas em grupos de no máximo 6 alunos. Os alunos realizam 

atendimento clínico dos animais da rotina da clínica escola veterinária. Todos os trabalhos são 

realizados sob a supervisão do docente. 

- Discussão de casos clínicos atendidos e fictícios. 

- Preenchimento de relatório padronizado de aula prática. 

- Análise crítica de artigos científicos. 

- Apresentações de seminários por parte dos alunos 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

O processo de avaliação da construção de conhecimentos a partir da observação e análise 

de:  

- Frequência e pontualidade por parte do aluno. 

- Participação construtiva e compromisso com a dinâmica e o processo educativo proposto 



 

 

pela disciplina. 

- Atendimento clínico (desenvolvimento individual e em grupo). 

-  Avaliação escrita distribuída sem exame final. 

- Avaliação de todos os relatórios de aula prática gerados pelos grupos. 
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Aprovado pelo Conselho da Faculdade em: _______/_______/_______ . 
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