
 
 

 

 

 

Curso: 9085 - Enfermagem Veterinária 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9085020 - Enfermagem Obstétrica e Pediátrica 

Área cientifica: Ciências Veterinárias 

ECTS(*): 5 

Ano curricular: 3º 

Semestre curricular: 1º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): - 

Horas de contacto (**): T -30; PL -30 

Tempo total de trabalho (horas): 132 

 

 (*) - ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System 

(**) - T- Teórica; TP- Teórico-Prática; PL- Prática Laboratorial; S- Seminários; E- Estágios; TU- Tutoriais; O- Outras (Avaliações) 

 

Objetivos / Competências 

Conhecer os princípios obstétricos/ginecológicos básicos para identificar uma gestação e inferir acerca da sua normalidade e do 

seu avanço. 

Estudar os princípios gerais da prevenção e término voluntário da gestação como valor acrescido para o aconselhamento ao 

cliente. 

Dotar de capacidades para o auxílio no parto eutócico e distócico. 

Habilitar ao exame físico pediátrico. 

Estudar patologias ambientais com relevância para o cão e gato pediátrico 

Estudar anormalidades nutricionais com relevância para o cão e gato pediátrico 

Conhecer as principais doenças infecto-contagiosas que afectam as espécies de animais de companhia com interferência na 

gestação. 

Estabelecer planos profilácticos para evitar as doenças infecto-contagiosas que afectam as espécies de animais de companhia com 

interferência na gestação 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Teórico. 

1. DURAÇÃO DO PARTO EM CÃES E GATOS 

2. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE GESTAÇÃO 

3. PREVENÇÃO E TÉRMINO INDUZIDO DA GESTAÇÃO 

4. PARTO 

5. PUERPÉRIO 

6. GLÂNDULA MAMÁRIA 



7. LACTAÇÃO 

8. ALIMENTAÇÃO DA LACTANTE 

9. O NEONATO 

10. PATOLOGIAS DO PUERPÉRIO 

11. DISTÓCIAS 

12. ANOMALIAS DURANTE A GESTAÇÃO DA CADELA 

13. ANOMALIAS DURANTE A GESTAÇÃO DA GATA 

14. EXAME FÍSICO PEDIÁTRICO 15. UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO PERÍODO PERINATAL 

16. ANORMALIDADES NUTRICIONAIS DO CÃO E GATO PEDIÁTRICO 

17. PATOLOGIAS AMBIENTAIS 

Prático. 

Anamnese, exame clínico e exames complementares do aparelho reprodutor feminino de cães e gatos. Estudos ecográficos do 

aparelho genital feminino. Estudos radiográficos do aparelho genital feminino. Manipulação vaginal e auxílio no parto. 

Preparativos para o parto e cuidados imediatos ao neonato. Suporte artificial do neonato e cuidados ao neonato de cesariana.  

variohisterectomia. Cesariana. Exame físico pediátrico 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

TEÓRICA- Exposição oral teórica, com recurso a esquemas, vídeos pedagógicos e fotografias reais, sobre os assuntos abordados. 

Questionamento de assuntos e dar espaço para reflectir e apresentar as respostas. Debates e questão aula. PRÁTICA- baseia-se 

em métodos de estudo auto-dirigido, demonstração, observação, experimentação e acompanhamento de situações clínicas. O 

debate e a interacção aluno - professor é pretendido e estimulado, com recurso frequente à abertura de períodos para questões 

e debates na turma. AVALIAÇÃO Teórica (80%): exame escrito, onde se avaliarão os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos. 

Prática (20%): avaliação contínua mediante um ou mais dos métodos: a) trabalho escrito e oral, individual ou em grupo b) 

realização de relatórios práticos escritos, individuais ou em grupo c) mini-testes práticos escritos, individuais que serão relativos 

aos trabalhos efectuados nas aulas práticas. 
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