
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Disciplina: Clínica Médica de Felinos Domésticos     Código da Disciplina: VET266 

Curso: Medicina Veterinária                              Semestre de oferta da disciplina: Optativa 

Faculdade responsável: Medicina Veterinária 

Programa em vigência a partir de: 2010 

Número de créditos: 04                   Carga Horária total: 60                     Horas aula: 72 

 

EMENTA: 

Estudo do gato doméstico, F. catus, com ênfase nas peculiaridades dessa espécie em relação o 

metabolismo de drogas, aspectos nutricionais característicos no gato normal e apresentando 

doenças específicas. Atualização e discussão da fisiopatologia, sintomatologia, solicitação e 

interpretação de exames complementares. Diagnóstico e terapêutica das principais enfermidades 

que acometem o gato. 

 

OBJETIVOS GERAIS (Considerar habilidades e competências das Diretrizes Curriculares 

Nacionais e PPC): 

O acadêmico ao final da disciplina deverá ser capaz de diagnosticar e tratar as enfermidades de 

gatos domésticos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Propiciar uma educação continuada da medicina felina abordando assuntos atualizados da prática 

diária do médico veterinário, bem como assuntos emergentes e de interesse à pesquisa; 

Enriquecer o aprendizado das manifestações clínicas das doenças dos gatos domésticos, 

enfatizando as características metabólicas e comportamentais da espécie.  

 

CONTEÚDO – (Unidades e subunidades) 

1. Conteúdo teórico 

1.1. Particularidades da terapêutica em felinos 

1.2. Intoxicação em felinos 

1.3. Imunização em felinos 

1.4. Comportamento felino: problemas e terapia comportamental 



 

 

1.5. Obesidade felina 

1.6. Diabetes mellitus em felinos 

1.7. Hipertireoidismo e hipotireoidismo felino 

1.8.  Micoplasmose hemotrópica 

1.9. DAG (Doença da Arranhadura do Gato)  

1.10. O gato como paciente crítico 

1.11. Doenças respiratórias em felinos 

1.12. Obstipação, constipação e megacólon 

1.13. DII (Doença inflamatória intestinal) 

1.14. Doenças urinárias em felinos 

2. Conteúdo prático 

2.1. Contenção física e química de felinos 

2.2. Avaliação clínica do gato obeso 

2.3. Emergência em felinos 

2.3.1. Sondagem esofágica 

2.3.2. Toracocentese 

2.3.3. Desobstrução uretral 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Aulas teórico-expositivas com recursos audiovisuais; 

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

- Trabalhos em grupo; 

- Seminários e debates; 

- Aulas práticas na clínica veterinária escola. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

- Avaliação distribuída sem exame final; 

- Avaliação de memória de aula - oral e/ou escrita; 

- Trabalhos manuscritos para fixação de conteúdo programático; 

- Relatórios de aula prática. 
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