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Objetivos / Competências
Propor práticas de maneio específicas e aconselhar um programa de medicina preventiva. Dotar o aluno de conhecimentos gerais
de patologia médica e patologia parasitária em espécies exóticas. Capacitar o aluno para a interpretação do comportamento
fisiológico e alteração deste em cativeiro. Habilitar o aluno dos conhecimentos básicos para monitorização anestésica. Atribuir
competências para apoio técnico especializado na realização das mais variadas cirurgias e capacitá‐lo para os cuidados pós‐
operatórios. Dotar o aluno de competência para a realização de procedimentos terapêuticos previamente instituídos.

Conteúdos programáticos resumidos
Classificação das diferentes espécies exóticas (pequenos mamíferos, aves exóticas anfíbios e répteis): características anatomo‐
fisiológicas e particularidades de cada espécie. Métodos de contenção e recolha de amostras biológica. Métodos complementares
de diagnóstico: radiologia; análises clínicas. Noções gerais de doenças parasitárias, metabólicas, nutricionais, endócrinas,
oncológicas e infecto‐contagiosas. Noções de anestesia e cirurgia geral. Farmacologia exótica: procedimentos terapêuticos.

Metodologias de ensino e critérios de avaliação
As aulas teóricas servirão com introdução e como base científica destinada a capacitar o aluno para o desenvolvimento dos
programas mais avançados.
As sessões práticas serão realizadas em laboratório ou em clínica / hospital na presença das espécies consideradas, em ambiente
real de trabalho. Por fim as tutoriais serão apoiadas em sessões de projecção multimédia, para aqueles casos em que não for
possível a ocorrerem casos clínicos ou as espécies consideradas. Serão previstas deslocações de trabalho a um centro de
recuperação de aves. Para a avaliação considerar‐se‐ão os relatórios, e/ou os trabalhos práticos e/ou exame escrito.
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