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OBJETIVOS 

1. GERAL 
Fazer com que o aluno entenda as inter-relações do processo higiênico e sanitário sobre a produção de diferentes 
espécies de animais, reconhecendo os efeitos da saúde sobre uma produção eficiente e saudável, proporcionando à 
indústria desenvolver produtos e sub-produtos de qualidade. 

2. ESPECÍFICOS  
Capacitar o aluno para o desenvolvimento de projetos de produção animal dentro do processo higiênico e sanitário 
adequado. 

EMENTA 

A higiene do processo produtivo, considerações sobre epidemiologia e saneamento, medidas gerais de profilaxia, 
desinfecção e desinfetantes, instalações, aspectos higiênicos da água para animais de produção, higiene dos alimentos, 
manejo dos dejetos, saneamento do solo e das pastagens, endo e ectoparasitas, princípios gerais de vacinas e vacinação, 
manejo sanitário. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. TEÓRICO 
1. A Higiene no Processo Produtivo: introdução; conceito de higiene; importância da higiene; objetivos da higiene; 
importância da saúde animal; enfermidades da produção, impactos dos problemas de saúde animal, produção e 
produtividade animal, investimentos na pecuária, comércio de animais de produtos de origem animal e de produtos 
agrícolas, saúde pública, saneamento e produção animal, educação para a saúde.  
 
2. Considerações sobre Epidemiologia e Saneamento: Componentes da cadeia epidemiológica, saúde e doença, 
características do agente, hospedeiro e ambiente; níveis de ocorrência da doença; componentes da cadeia 
epidemiológica.  
 
3. Medidas Gerais de Profilaxia: Medidas de prevenção, controle e erradicação.  
 
4. Desinfecção e Desinfetantes: Desinfecção por agentes físicos e químicos; mecanismos de ação dos desinfetantes, 
critérios para escolha de um desinfetante; técnicas de desinfecção; propriedades e usos dos desinfetantes; eficácia dos 
desinfetantes; importância da limpeza prévia no processo de desinfecção; rodizio de desinfetantes químicas.  



 
5. Instalações: Estabulação, ar e ventilação, ar viciado, gases nocivos; umidade relativa do ar e seus efeitos.  
 
6. Aspectos Higiênicos da água para Animais de Produção: Funções e importância da água; necessidades de consumo 
de água; captação e armazenagem; qualidade da água. Água potável; características físicas, químicas e biológicas; a 
água como veículo de agentes de doenças; tratamento da água, finalidades da purificação da água; desinfecção da 
água; controle da dureza, corrosão, odor e sabor da água.  
 
7. Higiene dos Alimentos: Fungos e micotoxicoses, efeitos da aflatoxina em animais domésticos, agentes bacterianos, 
resíduos de inseticidas.  
 
8. Manejo dos Dejetos: Importância sanitária dos dejetos, produção de gases nocivos, coleta, armazenamento e destino 
dos dejetos, tratamento do esterco; alternativas para o manejo de dejetos.  
 
9. Saneamento do solo e das pastagens: Importância do solo; matéria orgânica e microrganismos; o solo e a 
transmissão de doenças; saneamento do solo.  
 
10. Endo e ectoparasitas: Endoparasitas e ectoparasitas; controle da verminose, importância e identificação do 
parasitismo; controle de moscas e roedores.  
 
11. Princípios gerais de vacinas e vacinação: Aspectos gerais da imunoprofilaxia; resistência do organismo à infecção; 
formas de imunização; vacinas e vacinação; classificação das vacinas.  
 
12 Manejo Sanitário: Procedimentos sanitários preventivos e curativos; esquema sanitário; medidas gerais para o 
manejo sanitário; cuidados com os recém-nascidos. 

2. PRÁTICO 
1. Exemplos práticos do efeito da higiene sobre a produção.  
2. Visitas técnicas a criatórios e indústrias de produtos de origem animal para sedimentação da teoria.  
3. Aplicação práticas de medidas profiláticas e sanitárias em criatórios de animais. 
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