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Objetivos / Competências
Adquirir conhecimentos na área da Nutrição e Alimentação Animal, com o domínio das noções de nutriente, composição dos
alimentos, utilização digestiva e metabólica dos alimentos. Avaliar correctamente composição energética, proteica, mineral e
vitamínica dos alimentos, bem como as respectivas necessidades em animais de companhia e de produção. Conhecer as diferentes
formas de regulação da ingestão voluntária dos alimentos nas diferentes espécies animais. Conhecer os métodos de avaliar e/ou
estimar a digestibilidade dos alimentos. Avaliar as necessidades nutricionais normais em cães, gatos e outros animais de
companhia. Avaliar as necessidades nutricionais especiais de cada espécie relacionadas com problemas patológicos de diferentes
origens. Conhecer os casos especiais de necessidades nutricionais em geriatria, na obesidade, em gestação, lactação e pósdesmame. Conhecer os alimentos responsáveis por intolerâncias alimentares/toxicidade nas diferentes espécies.
Conteúdos programáticos resumidos
Componente teórica
Introdução à Nutrição e Alimentação Animal. Composição química dos alimentos. Utilização dos alimentos (digestão e
metabolismo). Nutrição e Alimentação Energética. Nutrição e Alimentação Azotada. Nutrição mineral. Nutrição vitamínica.
Ingestão de alimentos.
Componente prática
Preparação de amostras e análise de alimentos para animais. Sistema analítico de Weende. Digestibilidade. Nutrição e
Alimentação de cães e gatos. Nutrição e alimentação em equinos e outras espécies. Nutrição e alimentação na patologia e outros
casos particulares: Doenças metabólicas em ruminantes; Em doentes cardíacos; Em doentes renais; Em doentes hepáticos; Em
doentes pancreáticos; Em geriatria; Em odontologia; Na obesidade; Em gestação, lactação e pós-desmame; Intolerâncias
alimentares/toxicidade.

Metodologias de ensino e critérios de avaliação
- Apresentação teórica dos conteúdos e seus fundamentos;
- Debate crítico de questões práticas relacionadas com as matérias apresentadas;
- Apresentação e discussão de trabalhos produzidos pelos alunos.
- Avaliação: Teste escrito (70%) + Trabalho prático com respectiva apresentação (30%)
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