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Objetivos / Competências
O principal objectivo da formação do aluno nesta área consiste em que o mesmo adquira conhecimentos ao nível da prevenção e profilaxia das
doenças infecto-contagiosas com particular incidência nas zoonoses. Para que tal aconteça é fundamental que o aluno adquira conceitos
básicos de saúde e doença, seja capaz de dominar os conceitos de epidemiologia, etiologia, sintomatologia, patogenia, profilaxia e
controlo por forma a enquadrar as diferentes medidas de profilaxia médica e sanitária que devem ser adoptadas perante o surgimento de um
surto de uma doença infecto-contagiosa.
No final deste ciclo de estudos o aluno de enfermagem veterinária deve ser capaz de reconhecer as características das principais doenças
zoonóticas, bem como aquelas que afectam as principais espécies produtivas: bovinos, ovinos, caprinos, suínos, aves e leporídeos.

Conteúdos programáticos resumidos
TEÓRICA
Conceitos gerais de higiene e sanidade. Principais indicadores fisiológicos. Causas das doenças. Tipos de imunidade. Doença infectocontagiosa, agentes infecciosos, vias de entrada e propagação da doença.Profilaxia médica e profilaxia sanitária. Conceito de unidade
epidemiológica. Doenças de incidência em múltiplas espécies. Doenças dos ruminantes. Doenças dos suínos. Doenças das aves. Doenças dos
coelhos.
PRÁTICA
O trabalho em grupo é predominante, nomeadamente através da participação dos alunos na realização de necrópsias em ruminantes,
carnívoros, herbívoros não ruminantes e aves, quer com os docentes, quer com os técnicos do Laboratório de Anatomia Patológica da
ESAV. Realização de acções de limpeza e desinfecção em estábulos, canis e recintos fechados. Procedimentos para recolha asséptica de
água e análise de controlo microbiológico. Realização de testes de sensibilidade a antimicrobianos. Prática dos procedimentos de higiene da
ordenha mecânica e manual.

Metodologias de ensino e critérios de avaliação

A componente teórica é assegurada por aulas expositivas com recurso frequente ao estudo de modelos práticos de medidas profilácticas
adoptadas no combate a surtos de doenças infecciosa implementadas ao longo dos tempos. A componente prática inclui uma curta
introdução com recurso à demonstração e apoio multimédia das metodologias propostas. De seguida procede-se à execução individual ou
em grupo das metodologias discutidas. O debate aluno - professor é pretendido. A avaliação teórica consiste na realização de uma prova
escrita cuja classificação contribui com 70% da nota final. A avaliação prática contribui com 30% da nota final, constituída pela elaboração e
apresentação de um trabalho realizado em grupo acerca de um tema relacionado com os conteúdos programáticos. O aluno terá que obter
a classificação mínima de 9,5 valores à parte teórica e à prática para concluir com êxito esta unidade curricular. Nota final: nota teóricax0,7 +
nota práticax0,3.
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