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1. Horas de contacto: 
Teóricas – 20 Práticas – 8 Total - 28 
 
2. Objectivos:  
Os problemas dermatológicos são extremamente frequentes em clínica de animais de companhia 
constituindo juntamente com os do foro digestivo o principal motivo de consulta nestas espécies. Assim 
sendo, é fundamental adquirir um conhecimento adequado nesta área. O ensino graduado tem muitas 
vezes limitações de tempo que não permitem abordar certas afecções, novas formas terapêuticas e 
dilemas clínicos ou debatê-las de uma forma mais interativa e crítica. A abordagem desta opcional 
procura realizar uma forte aproximação entre a exposição teórica e a prática clínica de forma a aplicar e 
sedimentar conhecimentos e proporcionando também o treino da comunicação com o tutor. 
 
3. Programa:  
 
Teórico 
 
Unidade Didáctica I – Investigação dermatológica (1h) 
Unidade Didática II – Exames complementares in house (1h) 
Unidade Didática III – Maneio da Infeção cutânea (1h) 
Unidade Didática IV – Abordagem às otites e seu maneio (2 h) 
Unidade Didática V - O mundo da alergia: fisiopatologia, diagnóstico e terapêutica (5h) 
Unidade Didáctica VI – Dermatopatias comuns em animais de companhia (7h) 
Unidade Didática VII – Investigação clínica em Dermatologia Veterinária (2h) 
Unidade Didáctica VIII – Apresentação e discussão de trabalhos de grupo (1h) 
 
Prático 
 
Unidade didáctica I – Exames complementares em dermatologia e microscopia (3h) 
Unidade didáctica II – Consultas de dermatologia ao vivo (5h) 
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Adicionalmente, ao longo da lecionação são recomendados artigos indexados nomeadamente os 
guidelines internacionais da Dermatite atópica canina, da dermatofitose e da abordagem à piodermite. 

 
5. Avaliação: 
A avaliação final tem 2 componentes: um trabalho de grupo respetiva apresentação e discussão sobre 
um tema distribuído pela docência; exame final oral sobre toda a matéria lecionada.  
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