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                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Doenças dos Suínos  Código:DCV019

 Natureza: 

 (  x) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (   x  ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito: DZO022
Produção de Aves e Suínos  Co-requisito:  Modalidade: (    x ) Presencial      (    ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD:

_______

 CH Total:45

 CH Semanal: 3

 

Padrão (PD):
30

 

Laboratório
(LB): 15 Campo (CP): Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

EMENTA 

A disciplina tem como objetivo fornecer aos alunos elementos teóricos e práticos para que possam diagnosticar, tratar e prevenir as principais
doenças que acometem os suínos, assim como monitorar sanitariamente os rebanhos por meio de necropsias e avaliação de peças obtidas

em abatedouro.

 

                                                                                                              PROGRAMA

1. Doença causadas por bactérias: colibaciloses, rinite atrófica, pneumonia enzoótica, pneumonia por Pasteurella sp., meningite
estreptocócica, artrite, linfadenite tuberculóide, erisipela, epidermite exsudativa, infecção urinária, Síndrome mastite-metrite-agalaxia,
pleuropneumonia, doença de glasser.

2. Doenças causadas por vírus; doença de Aujeszky, peste suína clássica, peste suína africana, parvovirose, circovirose, rotavirose, diarreia
epidêmica suína, influenza suína, doença causada pelo Senecavirus A.

3. Doenças causadas por parasitas: isosporose e sarna.
4. Principais micotoxicoses dos suínos.

 

OBJETIVO GERAL

Fornecer informações a respeito das doenças que acometem os suínos nos sistemas intensivos de criação

OBJETIVO ESPECÍFICO

Capacitar o aluno para identificar e corrigir os problemas sanitários nas criações de suínos, visando a melhora da qualidade de vida dos
animais e aumento da produtividade.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

O procedimento didático será o de Sala de Aula Invertida, de modo que os conteúdos serão disponibilizados antecipadamente (vídeos no
youtube, apostila e livros em pdf) e, no horário da aula presencial será feitos discussões complementares, discussão de casos clínicos,
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esclarecimento de dúvidas e avaliação da retenção do conteúdo por meio do software Plickers. Serão utilizadas 11 semanas de aula e duas
semanas para a prova. Adicionalmente, ao longo de 10 semanas serão realizadas as aulas práticas que consistirão em necropsias de suínos
e avaliação de peças anatômicas obtidas em abatedouro. Será usada a plataforma Teams para comunicação e o youtube para
disponibilização dos vídeos

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Duas provas escritas valendo 100 pontos cada, sendo a média das duas, a média final na disciplina. A primeira prova será em 15/03 e a
segunda em 03/05/2022.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

1. Alberton, G. C. Apostila de Doenças dos Suínos. UFPR, 2020. (Documento em Word e PDF)

2. BRASIL – MAPA. Suinocultura: uma saúde e um bem-estar. 500p. 2020(Documento em PDF)

3. ABCS - Doenças Virais de Importância na Produção de Suínos. 315p. 2020 (Documento em PDF)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

1. Site da Associação Brasileira de Produtores de Suínos - ABCS - abcs.org.br/materiais-e-publicacoes
2. Site do Centro Nacional de Pesquisa de Aves e Suínos - CNPSA - EMBRAPA - https://www.embrapa.br/suinos-e-aves
3. ABCS - Produção de Suínos : Teoria e Prática - 908p - 2014 - Documento em PDF
4. ABCS - Manual Brasileiro de Boas Práticas Agropecuárias na Produção de Suínos - 140p, 2011 - Documento em PDF
5. Site da OIE - https://www.oie.int/

                                *OBS: ao assinalar a opção CH em EAD, indicar a carga horária que será à
distância.

Documento assinado eletronicamente por GERALDO CAMILO ALBERTON, PROFESSOR
3 GRAU, em 02/12/2021, às 08:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIOLA BONO FUKUSHIMA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS VETERINARIAS - SP, em 02/12/2021, às 15:23,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4084807 e
o código CRC 50832957.
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