
PROGRAMA DE INTERNATO EM ONCOLOGIA DE ANIMAIS DE 
COMPANHIA 

 

Localização: Hospital Escolar, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade 
Lusófona. 

Período de treino: Setembro 2019 – Setembro 2020 

Tipo de internato: Internato em Oncologia Veterinária de Pequenos Animais.   

Programa de internato:  

O internato tem em vista expandir a experiência e conhecimentos em oncologia 
veterinária e outras áreas relacionadas da medicina veterinária de pequenos 
animais e tem duração de 1 ano. A carga horária do programa distribui-se por 48 
semanas.  

 Planeamento do trabalho em média (horas mínimas) por ano:    
o Serviço de Noites/Fins de semana no Hospital Escolar - 

aproximadamente 600 horas 
o Imagiologia – aproximadamente 40 horas.  
o Oncologia e áreas directamente relacionadas com oncologia – 

aproximadamente 1200 horas. 
o Cirurgia Oncológica – aproximadamente 80 horas. 

 As rotações são diárias e de acordo com o programa estabelecido 
mensalmente.   
 

 A rotação diária pode ser ajustada de acordo com o trabalho hospitalar.  
 

 Mínimo:  turno noturno de uma noite por semana, um fim de semana por mês 
ou outro de acordo com a rota hospitalar.   

 

 O horário será definido no inicio do internato consistindo em 40 horas de 
trabalho semanais presencial. O horário poderá ser alterado em função do 
trabalho hospitalar e/ou rota hospitalar. 

 

 O interno deverá colaborar diariamente com as equipas clinicas e não 
clinicas e assistir com o tratamento de pacientes internados e em 
ambulatório, consultas, comunicação com clientes, procedimentos de 
diagnóstico e tratamentos. 

 

 Durante as primeiras semanas, o interno deverá seguir o oncologista sénior. 
Após esse período, será alocado casos para ver de forma independente mas 
sob supervisão do oncologista sénior. 

 



 Haverá sempre rondas de manha e ao final do dia para discussão dos casos 
que vão ser consultados durante o dia e para esclarecimento de 
dúvidas/resultados pendentes, etc. 

 

 O interno de oncologia deverá preparar um artigo no âmbito de oncologia 
para discussão uma vez por mês no Journal Club. 

 

 O interno deverá preparar 1 apresentação de 45 min para veterinários e 1 
apresentação de 45 min para alunos do 4º/5º anos do Mestrado Integrado 
de Medicina Veterinária. Essa apresentação será revista pelo responsável 
do internato de oncologia antes de ser apresentada. 

 

 Como parte do processo de aprendizagem, o interno deverá estudar todos 
os casos, segundo a literatura com evidência mais recente e ser capaz de 
apresentar opções de diagnóstico e tratamento para cada caso, numa 
problema-based aproach. 

 

 O interno deverá manter um registo actualizado de todos os casos 
consultados por si (case-log), bem como análises pendentes. Será sua 
responsabilidade reportar os seus resultados. 

 

 Incentivamos a investigação clinica e preparação de um manuscrito para 
publicação numa revista peer-review e/ou apresnetação num congresso. 

 

 

 Direcção dos Programas de Internato: o(s) Director(es) regula os Internatos 
e é nomeada pela FMV.  
 

 Responsáveis pelos Internatos: o responsável é um Diplomado, Doutorado 
ou um Residente sendo responsável pelo programa de Internato específico 
e coordena o trabalho do Interno.   

 

 Responsável do Internato Oncologia: Ana Rita Serras, MV, MsC (Clin Onc), 
residency trained by ECVIM (Onco) 
 

 Colaboradores do Internato: Diplomados, Doutorados e outros clínicos 
envolvidos no programa.   
 

 Colaboradores do Internado de Oncologia:  

Maria Nazaré Cunha, MV, MsC, PhD, Dip ECVCP 

Ana Jacinto, MV, MsC, Dip ECVIM 

Luis Mesquita, MV, Dip ECVDI 

Ana Rita Serras, MV, MsC (Clin Onc), residency trained by ECVIM (Onco) 

João Martins, MV, MsC, PhD 



Sónia Campos, MV, MsC, PhD 

Lénio Ribeiro, MV, MsC, PhD 

Pedro Almeida, MV, MsC 

Ana Santana, MV, MsC 

Joana Fonseca, MV, MsC 

Rui Onça, MV, MsC 

Pedro Parreira, MV 

 


