ACTIVIDADES HOSPITALARES IV
Ciclo de estudos: MIMV

Ano Curricular: 4º

Semestre: 8º

Opcional

Créditos: 1 ECTS

Docente(s): José Paulo Sales Luís (CCP), Esmeralda Delgado (R), Luís Miguel Carreira, Paula Tilley,
Mariana Magalhães, Teresa Rosa, Hospital Clinical Staff

1. Horas de contacto:
Práticas Laboratoriais - 20 Orientação Tutorial - 8

2. Objectivos:
Proporcionar ao aluno a exposição a casos clínicos concretos, de animias de companhia e
equinos quer em regime de consulta, quer em regime de internamento ou cuidados intensivos.
Colaboração activa na recolha da história pregressa, contenção de animais, administração
medicamentosa e vigilância de internados. Familiariação com os principais meios de diagnóstico
complementar e sua integração no processo de diagnóstico. Obtenção de um diagnóstico
definitivo e elaboração de um plano terapêutico, bem como de um plano de acompanhamento.
Organização de material e pesquisa de informação para apresentação e discussão de casos
clínicos.

3. Programa:
Acompanhamento das actividades clínicas no Hospital Escolar de Animais de Companhia e no
Hospital de Equinos, sob a forma de escalonamento por grupos.
Acompanhamento das actividades de animais de companhia no Hospital Escolar incluindo
consultas em regime de ambulatório, internamentos, noites e fins-de-semana.
Aplicação dos conhecimentos obtidos na recolha duma história pregressa detalhada, realização
dum exame clínico sistemático, reconhecimento de alterações clínicas, registo na ficha do
paciente e definição duma lista de diagnósticos diferenciais, sob supervisão clínica. Seleção dos
exames complementares de diagnóstico, adequados a cada caso e interpretação dos resultados.
Colheita de amostras biológicas. Após obtenção dum diagnóstico em conjunto com o clínico,
sugestão do tratamento médico ou cirúrgico mais adequado de acordo com a situação clínica.
Elaboração de um plano de acompanhamento. Apresentação e discussão dos casos clínicos
acompanhados. Desenvolvimento de capacidades de comunicação interpessoal em ambiente
hospitalar.
4. Bibliografia:
Pesquisa bibliográfica de artigos científicos orientada para a apresentação de temas clínicos.
- Textbook of Veterinary Internal Medicine. Ettinger S.J. and Feldman E.C., Ed. W.B Saunders
Company, 7th ed., 2010.
- Small Animal Internal Medicine. Nelson R.W. and Couto C.G., Ed. Elsevier, 5th ed., 2014.
- Miller and Kirk's Small Animal Dermatology. Miller W.H., Griffin C.E. and Campbell K.M., Ed.
Elsevier, 7th ed., 2012.
- Slatter, D.H. (2003). Textbook of small animal surgery. Saunders, 3rd ed.
- Fossum. T. (2002). Small animal surgery. Mosby, 2nd ed.

5. Avaliação:
O estudante é avaliado em função da presença e participação nas atividades práticas e de
apresentação oral em grupo de tema clínico no final do semestre, com discussão do tema com o
docente (classificação na escala de 0 a 20).

