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1. Horas de contacto: 
Teóricas – 26 horas, Práticas – 16 horas, Total – 42 horas 
 
2. Objetivos: 
O semestre envolve cirurgia de pequenos animais, exóticos, equinos e ruminantes. O Estudante 
deve reconhecer as principais patologias do foro cirúrgico, os seus mecanismos de evolução 
fisiopatológica e entender de que forma a opção cirúrgica deve ser uma forma de encontrar uma 
solução clinica e funcional para o paciente. O diagnostico, alternativas médicas, o prognóstico 
cirúrgico, os problemas relativos aos donos e os condicionalismos inerentes à opção cirúrgica 
devem ser entendidos pelo estudante. As técnicas cirúrgicas, materiais utilizados e opções 
alternativas devem ser do domínio do aluno. Técnicas cirúrgicas básicas como incisão, 
manipulação de tecidos e suturas, bem como os procedimentos anestésicos e de monitorização 
dos doentes devem ser dominados pelo estudante. 
 
3. Programa: 
O programa relativo a pequenos animais inclui cirurgia plástica e reconstrutiva, ortopédica e 
traumatológica, neurológica, e introdução á cirurgia de mínima invasão. As principais opções 
cirúrgicas em animais exóticos, equinos e ruminantes são também abordadas. 
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5. Avaliação: 
O estudante é avaliado ao fim do semestre por um exame escrito (que vale 80% da nota final) e 
pela avaliação prática que inclui a apresentação escrita de um caso clinico acompanhado (que 
vale 20% da nota final). 

  


