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PROGRAMA DE INTERNATO GERAL EM EQUINOS 

 

- Localização: Hospital Escolar de Equinos da FMV-ULHT e respetivos parceiros 

- Período de treino: Setembro 2019 - Setembro 2020 

- Tipo de internato: Internato geral em equinos. 

   

- Programa de internato:  

O programa não dispensa da leitura do Regulamento de Atribuição de Bolsas de 

Estudo no âmbito da realização de internatos da FMV-ULHT. 

O internato tem em vista formação e consolidação ativa dos conhecimentos 

clínicos, de forma a consolidar as noções teóricas já adquiridas e a adquirir 

certos gestos clínicos essenciais à prática clínica de Medicina de Equinos. 

Pretende-se solidificar a evolução no domínio do raciocínio médico e respetiva 

tomada de decisão baseada tanto em evidência como em experiência. 

Finalmente pretende-se a aquisição de total autonomia no exercício clínico.  

Para além da formação clínica prática, os internos receberão também uma 

formação teórica, na forma de seminários relativos a cada um dos temas gerais 

abordados. Faz também parte da formação teórica, a apresentação de diferentes 

temas, tanto a alunos do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, como aos 

colegas e restantes clínicos e professores. Os internos serão tutorados na 

preparação das apresentações.  

Os internos serão afetados a rotações por diferentes temas específicos (ver 

quadro em baixo).  

A prática clínica dos internos, apesar de centrada no Hospital Escolar de 

Equinos, também ocorrerá nas instituições parceiras do Departamento de 

Equinos da FMV-ULHT.  

Os internos terão responsabilidade no enquadramento pedagógico prático e 

teórico-prático dos alunos do 2º ciclo do Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária.  

Os internos terão responsabilidade na relação com os tutores e cavaleiros dos 

cavalos presentes no Hospital Escolar de Equinos.  

Os internos terão responsabilidade nos procedimentos terapêuticos e 

traceabilidade clínica, incluído registo clínico digital, físico, ou outro, dos casos 

clínicos apresentados a consulta.  
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Os internos terão responsabilidade na interação dos alunos com os casos 

clínicos.  

Os internos terão responsabilidade no acompanhamento e tutoria dos alunos 

enquanto os mesmos consultam os registos clínicos.   

No final do internato o interno deverá apresentar uma monografia baseada ou na 

descrição de diferentes casos clínicos, ou na realização de um trabalho de 

investigação clínica. A monografia será apresentada de forma escrita e oral.  

A carga horária do programa distribui-se da seguinte forma pelas por 48 

semanas de formação (nota: o seguinte planeamento do trabalho menciona 

horas mínimas por ano): 

 

Carga horária aproximada por tema* 

Locomotor 176 

Imagiologia 176 

Med. Ger. / Ambulatório 176 

Medicina Interna 176 

Cirurgia 88 

Anestesia 88 

Patologia Clínica 88 

Reprodução 88 

Total de eletivos 1056 

Urgências e Cuidados Intensivos ** 864 

Total do Internato 1920 

* carga horária de 40 horas semanais 

** inclui 1 noite semanal de 12 horas e 1 fim de semana mensal (média de 6 

horas semanais) 

 

As rotações descritas no quadro acima são diárias e de acordo com programa 

estabelecido mensalmente. A rotação diária pode ser ajustada de acordo com o 

trabalho hospitalar.  

Está mencionado no quadro acima, como carga mínima, um turno noturno 

semanal e um fim de semana por mês. Esta carga horária de Urgências e 

Cuidados Intensivos pode ser adaptada ás necessidades clínicas.  
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Direção dos Programas de Internato regula os Internatos e é nomeada pela 

Direção da FMV-ULHT.  

Serão responsáveis pelo internato e pela prática diária de cada interno, docentes 

da FMV-ULHT, Diplomado, Doutorado ou Residente.   

 

Colaboradores do Internato: Diplomados, Doutorados e outros docentes da 

FMV-ULHT envolvidos no programa.   

 

Colaboradores do Internado Geral:  

Inmaculada Roquet, MV, Dipl. ACVS 

Anna Ehrle, MV, Dipl. ECVS, doutoranda 

José Carlos Estepa Nieto, MV, Dipl. ECEIM, PhD 

Mariana Castro Martins, MV, Dipl. ACVSMR 

Stélio Pacca Luna, MV, Dipl. ECVA PhD 

Maria Nazaré Cunha, MV, Dipl. ECVCP, PhD  

Tiago Viegas Mendonça, MV, Dipl. ECAWBM-BM, doutorando 

Ana Oliveira, MV, Dipl. ECVD 

Paulo Borges, MV, Dipl. ECVR 

Luis Mesquita, MV, Dipl. ECVDI 

Manuel Pequito, MV, DEC, DEA, PhD 

Filipe Bragança, MV, PhD 

Mónica Mira, MV, doutoranda 

José Prazeres, MV, MSc 

João Borges, MV, MSc 

Carolina Nascimento, MV, MSc 

Mafalda Vaz Pinto, MV, MSc 

Daniela Teixeira, MV, MSc 

Miguel Bliebernicht, MV 

Francisco Camacho, MV 

 


