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PLANO DE ENSINO  

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Ginecologia e Obstetrícia Veterinária 

Curso: Medicina Veterinária                                       

Período: 2015.2 

Carga Horária: 60 horas/aulas Horas teórica: 30h Horas prática: 30h 

Docente Responsável: Luis Eduardo Pereira de Andrade Ferreira 

 

EMENTA: Morfofisiologia do aparelho reprodutor feminino. Pelviologia e pelvimetria. Gestação. Exame 

ginecológico e obstétrico. Estática fetal. Patologias da gestação. Parto eutócico e distócico. Manobras 

obstétricas e cesarianas. Puerpério fisiológico e patológico. Cuidados com a mãe e o recém-nascido. 

Diagnóstico e tratamento de transtornos ginecológicos e obstétricos. 

 

OBJETIVOS GERAL 

 Conhecer diferentes aspectos práticos e científicos das abordagens ginecológicas e obstétricas em 

animais de grande porte e de produção. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Revisar os assuntos referentes a compreensão da fisiologia da reprodução animal identificando as 

fases do ciclo reprodutivo na fêmea identificando os hormônios envolvidos na reprodução; 

 Identificar as fases da prenhez nos grandes animais, assim como seu controle; 

 Reconhecer os diferentes mecanismo e hormônios que controlam o parto fisiológico; 

 Proceder manobras obstétricas de correção para o parto DISTÓCICO. Reconhecer os principais 

problemas que ocorrem durante o parto distócico 

 Realizar os cuidados iniciais básicos ao recém nascido; 

 Realizar o exame do aparelho reprodutor feminino. Identificar alterações no aparelho reprodutor 

feminino. Diferenciar alterações patológicas ou anormalidades do aparelho reprodutor feminino das 

situações normais; 

 Diagnosticar as diferentes patologias que acometem o aparelho reprodutor feminino durante o 

puerpério e seus respectivos tratamentos; 

 

Conteúdo Programático 

 Revisão sobre embriologia e desenvolvimento sexual, diferenciação dos sexos, hormônios 

envolvidos na reprodução, ciclos reprodutivos; 

 Fisiologia do desenvolvimento da prenhez fatores que interferem no desenvolvimento da prenhez 

patologias no decorrer da prenhez; 

 Mecanismo do parto fatores que interferem no parto; 

 Parto patológico; 
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 Cuidados com o recém nascido no pôs parto; 

 Puerpério, patologia e tratamento; 

 Exame ginecológico; 

 Patologia do aparelho genital feminino. 

 

Metodologia de Ensino  

 

 Demonstração didática dialogada; 

 Estudos individuais e em grupos; 

 Aula prática; 

 Visita técnica. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

 Serão aplicadas duas provas teóricas, com questões de múltipla escolha e/ou objetivas, questões 

discursivas e de associações; relatórios de aulas práticas; um seminário. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

 Aula teórica: Utilização de multimeios: slides, internet, quadro para demonstração didática 

 Aula prática: Microscópio, aparelho ultrassonográfico, animais atendidos na rotina do hospital 

veterinário do IFPB/Sousa e do campos São Gonçalo e dos setores de bovinocultura e 

ovinocultura, luvas de palpação. 

 Visita técnica: Parceria com propriedades produtoras. 

 

PRÉ-REQUISITO 

 Fisiopatologia da Reprodução 

 

BIBLIOGRAFIA 
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 FRANDSON, R. D.; WILKE, W. Lee; FAILS, Anna Dee. Anatomia e fisiologia dos animais da 
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