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EMENTA DE DISCIPLINA 

 

DADOS DA DISCPLINA 

Nome: Doenças Digitais em Bovinos 

Carga horária: 32  Teórica: 22 horas                Prática: 10 horas 

Natureza: Núcleo comum      Nº de vagas: 12 

Semestre:  2 º semestre  

 

PROFESSORES 

 

1. COORDENADOR 

Prof. Dr. Luiz Antônio Franco da Silva 

Setor: Clínica e Cirurgia Animal/EVZ 

Email: prof_ufg.dmv@hotmail.com 

 

 

2. COLABORADORES 

Prof. Dr. Antônio Dionísio Feitosa Noronha Filho 

Clínica e Cirurgia Animal/EVZ 

Email: dionisiofnf@ufg.br 

 

Prof. Dr. Paulo Henrique Jorge da Cunha 

Clínica e Cirurgia Animal/EVZ 

Email: phcunha@ufg.br 

 

Prof. Dr. Paulo José Bastos Queiroz 

Clínica e Cirurgia Animal/EVZ 

Email: pauloqueiroz@ufg.br 

 

Prof. Dr. Júlio Roquete Cardoso 

Instituto de Ciências Biológicas/UFG 

juliorcardoso@gmail.com 

 

 

EMENTA 

As doenças digitais dos bovinos são um grupo de enfermidades que acometem o estojo córneo e os 

tecidos moles da extremidade distal dos membros. Essas doenças cursam com dor crônica que 

impacta negativamente o bem-estar animal e a produtividade dos animais, resultando em 

importantes prejuízos aos criadores. Esses prejuízos estão relacionados à redução da produtividade 

leiteira e ganho de peso dos animais, gastos com medicamentos e descarte do leite durante o 

tratamento com antibióticos e descarte precoce de animais. Dessa forma, é fundamental que o 

veterinário esteja apto a prevenir, diagnosticar e tratar doenças digitais em bovinos. Dentro desse 
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contexto, ressalta-se a importância do pleno conhecimento da etiopatogenia e dos fatores de risco 

envolvidos na gênese das enfermidades digitais, visto que são aspectos fundamentais para o 

desenvolvimento de programas de controle para controle dessas doenças nas propriedades. 

 

 

OBJETIVOS 

Fornecer aos discentes embasamento teórico e prático sobre os seguintes aspectos que envolvem as 

doenças digitais dos bovinos:  

• Anatomia do dígito bovino 

• Classificação e nomenclatura das enfermidades; 

• Etiopatogenia e fatores de risco das enfermidades do dígito; 

• Avaliação do escore de claudicação e exame específico do sistema locomotor; 

• Técnica de casqueamento preventivo e curativo; 

• Bloqueios anestésicos e cirurgias do dígito bovino; 

• Tratamento clínico de enfermidades digitais; 

• Utilização correta do pé-de-lúvio; 

• Programas de biossegurança e controle de enfermidade podais em propriedades leiteiras; 

• Prevenção de doenças do casco: dieta para fortalecimento do estojo córneo e cuidados com o 

ambiente. 

 

PROGRAMA 

 

Tópicos abordados* Carga horária 

Anatomia e função do dígito bovino 

Fatores de risco para o desenvolvimento das enfermidades digitais  

Teórica - 2 horas 

Classificação e nomenclatura das enfermidades digitais 

Etiopatogenia das enfermidades digitais  

Teórica - 2 horas 

Classificação e nomenclatura das enfermidades digitais 

Etiopatogenia das enfermidades digitais 

Teórica - 2 horas 

Avaliação do escore de claudicação e exame específico do sistema locomotor 

Técnicas de contenção em brete e em decúbito 

Teórica - 2 horas 

Avaliação do escore de claudicação e exame específico do sistema locomotor 

Técnicas de contenção em brete e em decúbito 

Prática - 2 horas 

Técnica de casqueamento preventivo Teórica - 2 horas 

Técnicas de diagnóstico por imagem aplicadas ao dígito bovino Teórica - 2 horas 

Técnica de casqueamento preventivo Práticas - 2 horas 

Tratamento clínico das enfermidades digitais  Teórica – 2 horas 

Bloqueio anestésico e cirurgias do dígito bovino  Teórica - 2 horas 

Bloqueio anestésico e cirurgias do dígito bovino  Prática - 2 horas 

Bloqueio anestésico e cirurgias do dígito bovino  Prática - 2 horas 

Bloqueio anestésico e cirurgias do dígito bovino  Prática - 2 horas 

Uso adequado do pé-de-lúvio e manejo do ambiente para prevenção de 

doenças digitais  

Teórica - 2 horas 

Nutrientes importantes para a qualidade do estojo córneo Teórica -2 horas 

Atividade avaliativa  2 horas 

Total 32 horas 

* Programa sujeito a alterações.  
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RECURSOS DIDÁTICOS 

Aulas teóricas: data show, computador, quadro, giz, livros-textos e artigos científicos. Aulas práticas: 

cadáveres, peças de abatedouro e materiais cirúrgicos.  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Assiduidade, participação na discussão de temas propostos em sala de aula, compreensão e qualidade 

da apresentação oral de tema pré-estabelecido pelos docentes. Também poderão ser realizadas 

avaliações teórico-práticas de assuntos específicos, que podem incluir realização de resumos, mapas 

mentais, resenhas e discussões em sala, na dependência do critério do professor 

Conforme previsto no RGCG, será aprovado o aluno que obtiver média ≥ a 6,0 e frequência ≥ a 

75%para a graduação e 85% para pós-graduação. 
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