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Objetivos / Competências 

A unidade curricular tem por objectivo preparar o aluno de modo a que este seja capaz de reconhecer sintomas inerentes ao 

disfuncionamento dos diferentes aparelhos e deste modo participar no processo de triagem e acompanhamento dos casos 

clínicos. O aluno deve ser capaz de proceder à colheita, interpretação e avaliação de dados relacionados com as doenças, 

recolhidos por procedimentos semióticos. Familiarização com as técnicas semióticas. Registo da informação considerada 

relevante, prestada pelos proprietários bem como a obtida durante o exame do estado geral do animal. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

TEÓRICA 

Conceitos gerais de semiologia. 

Metodologia da exploração clínica: anamnese, ficha clínica, exame clínico. Exame do estado geral, identificação, hábito externo, 

pele, mucosas, gânglios linfáticos, temperatura, pulso, tórax e abdómen. Métodos directos de exploração semiótica: observação, 

palpação, percussão, auscultação e olfacção. Termometria clínica. Semiologia do aparelho digestivo, respiratório, urinário, 

cardiovascular e nervoso. Breve referência ao olho. 

PRÁTICA 

Elaboração da anamnese de casos reais e simulados. Como tratar a informação prestada pelos proprietários e forma correcta de 

os interrogar. Regras de elaboração e preenchimento de fichas clínicas e de internamento. Realização do exame do estado geral 

em animais de companhia e em diferentes espécies de animais de produção. Aplicação das técnicas semióticas clássicas na 

realização dos exames específicos do aparelho digestivo, respiratório, urinário e cardiovascular. Exame neurológico do cão e do 

gato. 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 



Exposição oral teórica dos diferentes conteúdos programáticos. Apresentação de casos clínicos para discussão em grupo de qual 

a melhor abordagem semiótica a adoptar. Utilização de casos clínicos concretos (diálogo directo com proprietários) ou simulados 

para construção da anamnese e elaboração de fichas clínicas. Prática do exame do estado geral e exame dos aparelhos específicos 

em diferentes espécies animais. A avaliação dos conteúdos teóricos é feita através de prova escrita em que o aluno fica aprovado 

com classificação igual ou superior a 9,5 valores. A avaliação prática consiste na realização de duas provas práticas sobre a 

aplicação das técnicas semióticas, uma sobre anamnese e exame do estado geral, outra sobre os exames físicos dos diferentes 

aparelhos. Em cada uma delas o aluno tem que obter no mínimo 9,5 valores. A nota prática é obtida pela média das duas e a nota 

final é obtida pela fórmula: Nota da teórica x 0,7) + (Nota da prática x 0,3). 
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