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Objetivos / Competências 

A unidade curricular de enfermagem Médica de Animais de Companhia tem como objectivos dotar os estudantes de 

conhecimentos e técnicas que lhes permitam trabalhar com animais de companhia nas mais variadas situações da prática clínica. 

É ainda objectivo desta disciplina que os alunos adquiram várias competências, nomeadamente: 

-Adoptar uma conduta responsável e ética; 

-Assistir o médico Veterinário durante as consultas; 

-Proceder à manipulação e contenção do animal; 

-Manter as condições de higiene, arrumação e limpeza nos consultórios, internamento e locais de atendimento ao público; 

-Aplicar cuidados de enfermagem em animais hospitalizados, incluindo a sua higiene, alimentação e exercício; 

-Fornecer informações aos donos, sobre a evolução de animais doentes; 

-Manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento; 

-Manter os registos clínicos dos animais actualizados, utilizando terminologia correcta. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Parte Teórica: 

A Enfermagem Veterinária em Portugal e no Mundo. Principais patologias dos vários sistemas orgânicos (Digestivo, respiratório,  

cardiovascular, urinário, músculo-esquelético, nervoso, endócrino; pele e ocular). Meios auxiliares de diagnóstico. Intervenções 

de enfermagem nas várias situações de prática clínica. 

Parte Prática: 

O ambiente hospitalar (Consultório; Internamento; Higiene das instalações; Destino dos resíduos). Conduta do enfermeiro 

veterinário (Vestuário; Adornos; Atitude). Lavagem das mãos. Contenção e imobilização de animais de companhia. Profilaxia da 

cavidade oral. Canulações. Fluidoterapia. Algaliação. Alimentação forçada. Electrocardiografia. Internamento. Fisioterapia. 



 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Esta unidade curricular disporá de aulas teóricas expositivas e aulas teórico-práticas onde serão demonstradas e executadas as 

várias técnicas de enfermagem. A visualização de vídeos relacionados com as técnicas a desenvolver, é também realizada. Essas 

técnicas serão realizadas em modelos e em animais vivos, que se desloquem ao Centro de Enfermagem Veterinária para receber 

cuidados de saúde. Como complemento, os alunos desenvolvem ao longo de todo o semestre um projecto pedagógico (PP), que 

consiste no acompanhamento diário de um conjunto de 6 cães (2 machos e 4 fêmeas). Os alunos, divididos em grupos de 4 

elementos, ficam responsáveis pela sua alimentação, higiene e exercício. Para além desta actividade, os alunos devem também 

realizar um estágio (E) de 40 horas, numa clínica/hospital veterinário, onde acompanharão médicos e enfermeiros veterinários na 

sua função. A avaliação tem em conta a realização do PP e do E, bem como um exame escrito e outro oral, sobre a matéria 

abordada. 
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