
  

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Faculdade de Medicina Veterinária  

 

CLINICA EQUINOS II 

Ciclo de estudos: MIMV        Ano Curricular: 5º     Semestre: 10º     Obrigatória    Créditos: 2 ECTS 

Docente(s): José Paulo Sales Luís (CCP), Paula Tilley (R), Rita Fonseca 

 
 
1. Horas de contacto: Teóricas: 13h; Práticas: 13h 

 
 

2. Objetivos   
O aluno deve adquirir capacidade para abordar de forma sistemática casos clínicos de equinos, 
através de uma anamnese, história clínica e colheita de sintomas. Nesta base saber seleccionar 
exames complementares de diagnóstico a requerer, saber interpretá-los de forma a contribuir para 
a formação de um diagnóstico definitivo a partir de uma lista de diagnósticos diferenciais. Saber 
integrar esta informação no contexto global do paciente em causa, no sentido de promover a 
terapêutica, as indicações e os condicionamentos de maneio mais adequados. Mostrar 
empenhamento e dedicação, bem como atitute ética no desenrolar do processo. Ter capacidade 
de envolvimento através da pesquisa de informação complementar. Otimizar a postura de 
interlocutor com proprietários, colegas e com os próprios cavalos 
 
 
3. Programa   
O programa inclui temas como: Tratamento de feridas, Doenças metabólicas do atleta, 
Rabdomiólise e fluidoterapia, Claudicaçoes dos membros anteriores, Claudicações dos membros 
posteriores e pelvis, Claudicações com origem na coluna, Exame em acto de compra e 
Particularidades da Clínica de Asininos. 
A casuística que permite a exposição prática dos alunos é oriunda do hospital de equinos da FMV, 
obtida quer nas próprias instalações quer em ambulatório.  
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5. Avaliação   
O estudante é avaliado ao fim do semestre por um exame escrito (que vale 75% da nota final) e 
pela avaliação prática (que vale 25% da nota final). 
 
 
 
 


