
CURSO PARA CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS PARA EMISSÃO DE 

GTA 

 

 

OBJETIVO: 

Treinar Médicos Veterinários do Estado de Minas Gerais para a identificação de equídeos mediante  a 

confecção de resenha e para o diagnóstico, controle, coleta e remessa de material das doenças de 

notificação obrigatória do equídeos, visando seu credenciamento para a emissão da guia da transporte 

animal (GTA). 

 

CONTEÚDO:  

1.  - Legislação pertinente ao Programa de Sanidade Eqüídea 

     - Emissão de GTA 

 

2. Identificação dos eqüídeos:  

Confecção de Resenha 

 Regiões anatômicas e zootécnicas do corpo dos eqüídeos 

 Determinação da idade dos eqüídeos 

 Nomenclatura  e genética das pelagens dos eqüídeos 

 Particularidades das pelagens dos eqüídeos 

 Confecção de Resenha 

 

3. Doenças de notificação obrigatória:  

Distribuição, etiologia, etiopatogenia, sintomas, tratamento, controle, coleta e remessa de material das 

doenças de notificação obrigatória: 

 Anemia Infecciosa Eqüina 

 Mormo 

 Influenza Eqüina 

 Encefalomielite 

 Raiva 

 Estomatite vesicular 

 Rinopneumonite Eqüina (Aborto Eqüino a Vírus) 

 Durina 

 Metrite Contagiosa Eqüina 

 Babesiose 



 Doença do Oeste do Nilo (West Nile Disease) 

 

4. Eutanásia e transporte 

 Métodos recomendados 

 Métodos aceitos sob restrições 

 Cuidados com o transporte 

 

CARGA HORÁRIA:  

30 horas /aula 

 

PROFESSORES ENVOLVIDOS:  

Adalgiza Souza Carneiro de Rezende (UFMG) / Curriculum lattes no CNPq (www.cnpq.br) 

Maristela Silveira Palhares (UFMG) / Curriculum lattes no CNPq (www.cnpq.br) 

Omar José Ribeiro (MAPA) 

Solange Olinda (MAPA) 

 

MATERIAL DIDÁTICO : 

 Apostila com todo o conteúdo teórico do curso  

 Prancha colorida em papel couche com as principais pelagens e particularidades das pelagens dos 

eqüídeos e com o procedimento de coleta e remessa de material das doenças de notificação obrigatória.  

 Simulação da evolução da idade dos eqüinos através da cronometria dentária 

(http://www.vet.ufmg.br/Zootecnia/Producao/Documentos_/00000001.htm) 

 

REALIZAÇÃO: 

Escola de Veterinária / UFMG,   

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SSA/DDA/SFA-MG) 

 

 

PERÍODO: 26 a 29/03/2012 

 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 500,00 

 

 

http://www.vet.ufmg.br/Zootecnia/Producao/Documentos_/00000001.htm


PROGRAMAÇÃO 

1º dia 

Horário Assunto Palestrante Modalidade 

8:00 Apresentação do programa. Legislação para emissão de 
GTA) 

Dr. Omar José Ribeiro 
(SSA/DDA/SFA-MG)  

Teórica 

10:00  Café   

10:15  
Legislação da Sanidade Eqüina 

Solange Olinda Teórica 

12:00 Almoço 

13:30 Exterior dos eqüídeos 
Diferenciação de tipos e raças 

Adalgiza S.C. Rezende  
(Zootecnia/EV/UFMG) 

Teórica 

15:00 Café 

15:15 Determinação da idade dos eqüídeos através da 
cronometria dentária 

Adalgiza S.C. Rezende  
(Zootecnia/EV/UFMG) 

Teórica/ 
Prática 

2º dia 

8:00 Pelagens dos eqüídeos, Genética das pelagens, 
particularidades das pelagens e  confecção de resenha 

Adalgiza S.C. Rezende  
(Zootecnia/EV/UFMG) 

Teórica 

11:00 Diagnostico e controle das principais doenças de 
notificação obrigatória  

Maristela Palhares 
(Clínica/EV/UFMG) 

Teórica 

12:00 Almoço 

13:00 Diagnostico e controle das principais doenças de 
notificação obrigatória (continuação) 

Maristela Palhares 
(Clínica/EV/UFMG) 

Teórica 

15:00 Café 

15:15 Coleta e envio de material das principais doenças de 
notificação obrigatória  

Maristela Palhares 
(Clínica/EV/UFMG) 

Teórica 

3º dia: Aula prática em fazenda de criação 
 

08:00 TURMA A: Confecção de resenha Determinação. da idade 
dos eqüídeos 
 
 
TURMA B: Coleta de material e forma de envio para o 
laboratório, incluindo soro, swab, lavado e esfregaço para 
o diagnostico das doenças de notificação obrigatória 

Adalgiza S.C. Rezende 
(Zootecnia/EV/UFMG) 
 
Maristela Palhares 
(Clínica/EV/UFMG) 

Prática 

12:00 Almoço 

13:00 TURMA B: Confecção de resenha Determinação da idade 
dos eqüídeos 
 
TURMA A: Coleta de material e forma de envio para o 
laboratório, incluindo soro, swab, lavado e esfregaço para 
o diagnostico das doenças de notificação obrigatória 

Adalgiza S.C. Rezende  
(Zootecnia/EV/UFMG) 
 
Maristela Palhares 
(Clínica/EV/UFMG)  

Prática 

4º dia 

7:30 Eutanásia e transporte Maristela Palhares 
(Clínica/EV/UFMG) 

 

9:00 Avaliação Teórica Adalgiza S.C. Rezende  
(Zootecnia/EV/UFMG) 
Maristela Palhares 
(Clínica/EV/UFMG) 

 

 

 


