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EMENTA

Abordará  conhecimentos  de  Obstetrícia  Veterinária  procurando  discipl inar  e

capacitar os alunos na organização e interpretação dos conteúdos.

OBJETIVOS

O  programa  a  ser  desenvolvido  pela  disciplina  Obstetrícia  Veterinária  tem  por

objetivo:

Obter  conhecimento  de  fatos  específ icos,  l idar  e  conhecer  a  terminologia,

convenções,  sequências,  classif icações,  critérios  e  metodologias  dentro  da

Obstetrícia Veterinária.

METODOLOGIA

O  ensino  da  Obstetrícia  Veterinária  será  realizado  mediante  informações  teóricas,

demonstrações  práticas  ou  aulas  práticas  simuladas,  além  disso  serão  realizados

discussões  de  casos  clínicos  de  interesse  à  discipl ina  e  serão  util izados  recursos

audiovisuais  (i lustrações,  f i lmes,  animações)  que  facil i tam  a  visualização  e  o

entendimento dos conceitos e das técnicas obstétr icas. 

Quando  da  realização  de  cirurgias  obstétricas,  os  procedimentos  serão

demonstrativos,  sendo  realizados  pelos  professores,  auxil iados  e  acompanhados

por acadêmicos.

CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO

O  feto  em  crescimento :  as  trocas  placentárias,  os  l íquidos  e  anexos  fetais,  o

cordão  umbil ical,  ocorrência  de  gêmeos,  superfecundação,  função  dos  envoltórios

fetais.

Posicionamento do feto no útero :  determinação da idade e maturação do feto.

Higiene  da  prenhez :  alimentação,  cuidados  especiais  de  manejo,  duração  e



diagnóstico de gestação.

O  parto  normal :  teorias  sobre  o  desencadeamento  do  parto.  Causas  que

determinam  o  início  do  parto,  vias  fetais,  fases  do  parto:  preparação,  dilatação  e

expulsão.

Estática  fetal :  apresentação,  posição  e  ati tude  f isiológicas  do  feto  ao  parto.

Condução  do  parto  normal:  conhecimentos  básicos  gerais,  preparação  e  exames,

auxílios obstétricos. Higiene, cuidados e alimentação do recém-nascido.

O  puerpério  normal :  o  colostro.  O  período  pós-parto.  A  lactação,  higiene  e

cuidados com a parturiente no puerpério.

Patologia  da  gestação :  Anomalias  e  enfermidades  dos  envoltórios  e  l íquidos

fetais.

Pertubações  da  gestação  de  origem  fetal :  Prenhez  múlt ipla  patológica,

superfecundação,  superfetação,  gravidez  ectópica,  morte  do  feto  durante  a

gestação, mumif icação, maceração e putrefação (enfisema).

Pertubações  da  gestação  de  origem  materna :  Pseudo-gestação,  fechamento

insuficiente  do  canal  cervical,  corrimentos  vaginais.  Correção  de  versões  e

prolapsos vaginais e uterinos, torção uterina durante a gestação.

Variações  na  duração  da  prenhez :  interrupção  da  gestação,  abortos  e  gestação

prolongada.

Desenvolvimento mamário : Lactação. Patologias cirúrgicas a glândula mamária. 

Patologias  do  parto :  O  exame  obstétrico  no  parto  patológico.  Exame  pós-parto,

diagnóstico e prognóstico obstétrico.

As  medidas  de  preparação  para  auxíl io  obstétr ico :  higiene  do  parto,  supressão

da dor, local do parto e posicionamento da parturiente.

Métodos  operativos  de  auxíl io  ao  parto :  Extração  forçada.  Correção  de  atitude,

posição  e  apresentação.  Fetotomia,  Indicações,  preparação  e  anestesia,

instrumentos,  fundamentos  e  técnica  dos  cortes.  Indução  artif ic ial  ao  parto,

dilatação  da  vulva  e  vagina,  dilatação  da  cérvix.  Operação  cesariana  conservativa

em  grandes,  pequenos  e  médios  animais.  Vulvoplastias,  plásticas  de  dilaceração

perineal de primeiro, segundo e terceiro graus.
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