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Objetivos / Competências
Ter um conhecimento global da anatomia do paciente: principais grupos musculares, articulações e principais estruturas nervosas.
Ter um conhecimento dos diferentes mecanismos fisiológicos relacionados com a cicatrização dos diferentes tipos de tecidos e
relacionados com o metabolismo muscular; reconhecer os mecanismos neurofisiológicos da dor e de que forma poderão as
técnicas de reabilitação física intervir nos vários mecanismos. Conseguir reconhecer diferentes apreciações clínicas no que
respeita à avaliação da dor e do grau de claudicação, ao exame musculoesquelético e neurológico do paciente. Dominar as
diferentes modalidades terapêuticas, no que se refere ao seu modo de actuação e à sua técnica de aplicação e de execução nas
diferentes condições clínicas. Conhecer e interpretar as diferentes Técnicas para Reabilitação Física e a sua aplicação. Relacionar
Anatomia, Fisiologia Animal com Reabilitação. Desenvolver técnicas e reconhecer a sua aplicabilidade.

Conteúdos programáticos resumidos
Os conteúdos programáticos na sua valorização científica e preparação experimental vão de encontro aos objectivos da unidade
curricular, em particular no domínio das Técnicas de Reabilitação Física. Para além dos conhecimentos de Anatomia, Neurologia
e Fisiologia básicos para a boa compreensão do paciente e das suas patologias, a abordagem das diferentes técnicas de reabilitação
serão enunciadas. Esta multiplicidade de técnicas, e equipamentos envolvidos, serão aflorados e promovidos em contexto de
trabalho, permitindo relacionar a patologia e a técnica, a abordagem e o equipamento. Assim, enquadra‐se o conhecimento básico
sobre Anatomia e Fisiologia Veterinária, relativamente a pequenos animais e, posteriormente, as diferentes técnicas e sua
especificidade para a recuperação dos pacientes. A valorização da intervenção da reabilitação e o seu conhecimento, objectivo

primeiro desta unidade curricular, será assim obtido, permitindo ao enfermeiro veterinário o domínio de competências nesta área
específica

Metodologias de ensino e critérios de avaliação
As estratégias de ensino aprendizagem a adoptar, assentam em metodologias activas, dinâmicas e participativas, no sentido de
incentivar os formandos a participar activamente em todo o processo de ensino aprendizagem. A metodologia de ensino
compreende aulas teórico‐praticas, práticas laboratoriais e outras, com forte componente expositiva e demonstrativa, em
contexto de trabalho, dando especial enfoque a casos práticos. O trabalho de grupo será incentivado para desenvolvimento
espírito de equipa.
A avaliação será proposta aos Alunos realizando momentos de avaliação escrita, de intervenção teóricoprática, com discussão de
técnicas, metodologias e protocolos e de apresentação de trabalhos de grupo, numa perspectiva de avaliação contínua dos
estudantes. A unidade curricular desenvolve‐se em 30horas de ensino teórico‐prático em sala de aula e laboratórios
experimentais. As 20 horas de ensino prático‐laboratorial realizam‐se em Clínicas ou Hospitais Veterinários em contexto de
trabalho.
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