
 

DESAFIOS CLINICOS EM ENDOCRINOLOGIA DE CÃES E GATOS 

Ano Curricular: 5º  Semestre: 9º  Opcional Créditos: 2.5 ECTS 

Docente(s): Rodolfo Oliveira Leal (R), Ana Mafalda Lourenço, Graça Ferreira Dias, José 

Henrique Duarte Correia, Luísa Mateus, Lisa Mestrinho, Maria Teresa Villa e Brito (CCP). 

 

1. Horas de contacto:  

Teóricas: 16h ;Teórico-Práticas: 8h 

2. Objectivos: O estudante deverá adquirir um conhecimento detalhado das endocrinopatias 
menos frequentes na prática clinica, complementando os conhecimentos adquiridos ao longo 
das disciplinas médicas que integram o programa do mestrado integrado em medicina 
veterinária. O estudante deverá: compreender e interpretar a fisiopatologia de determinadas 
endocrinopatias de modo articulado e congruente; valorizar os principais sinais clínicos; 
elaborar diagnósticos diferenciais; selecionar exames complementares de diagnóstico, 
destacando os testes funcionais/doseamentos hormonais respectivos; reconhecer os 
prognósticos; saber prescrever terapêuticas adequadas e respectiva monitorização, 
reajustando-as com base nos testes funcionais endócrinos.  
 

3. Programa:O programa baseia-se numa introdução teórica de endocrinopatias elegidas, sobre 
as quais os conhecimentos detalhados são reforçados por casos clínicos, veiculando a 
discussão e a vertente prática/participativa dos estudantes. Serão abordados os seguintes 
temas: 1) Enquadramento geral das endocrinopatias; 2) Doenças da hipófise do cão e do gato; 
3) Doenças do pâncreas endócrino e obesidade 4) Hormonas do aparelho digestivo e doença 
5) Doenças da tiróide 6) Oncologia, imagiologia e cirurgia em endocrinologia 

 

4. Avaliação 

O estudante é avaliado por um exame teórico escrito (80% da nota final) e pela avaliação prática 
que abrange uma discussão oral de um caso clinico (20% da nota final). 
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