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1. Horas de contacto: 

Teóricas -  26 horas; Práticas -  39 horas; Orientação tutorial – Aulas de citologia no 
Hospital Escolar – 2 horas; Total – 68 horas 

 
2. Objetivos  
A) Capacidades cognitivas: definir os tipos de resposta às agressões de cada orgão e/ou sistema; 
identificar e descrever as lesões mais comuns estabelecendo a relação causa-efeito e o grau de 
disfunção que implicam. 
B) Capacidades técnicas: saber executar a técnica de necrópsia das diversas espécies 
domésticas, com relatório e colheita de material. Familiarizar-se com a colheita por punção 
aspirativa com agulha fina (PAAF) para diagnóstico citológico e com a execução de biópsia de 
pele. 

3. Programa  
Programa Teórico: Patologia dos seguintes aparelhos e sistemas - Pele e anexos. Aparelho 
respiratório: vias aéreas superiores, pulmão e pleura. Aparelho urinário: rim e trato urinário. 
Aparelho genital masculino: escroto, túnica vaginal, testículos, epidídimo, cordão espermático, 
vesículas seminais, próstata, pénis e prepúcio. Aparelho genital feminino: ovários, trompas, útero, 
cérvix, vagina e vulva. Glândula mamária. Glândulas endócrinas. Aparelho locomotor: tecido 
ósseo, músculos, articulações. Olho e o ouvido. 
Programa Prático: Técnica de necrópsia em mamíferos e aves. Técnica de colheita de material 
para exame citológico. Técnica de biópsia da pele. Observação de peças preservadas 
correspondendo à patologia de diversos órgãos, aparelhos e sistemas.  
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5. Avaliação  
Prática: soma ponderada de relatórios de necrópsias (60%) e exame prático (40%). Teórica: 
questões de escolha múltipla e pergunta de desenvolvimento. Classificação final = 0,5 Teórica + 
0,5 Prática. 
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