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Caraterização da Unidade Curricular / Characterisation of the Curricular Unit

Designação da Unidade Curricular / Curricular Unit:
[31859085014] Cuidados Estéticos 
[31859085014] Aesthetic Care

Plano / Plan: Plano Oficial Bolonha

Curso / Course:
Enfermagem Veterinária 
Veterinary Nursing

Grau / Diploma: Licenciado

Departamento / Department: Dep. de Zootecnia, Engenharia Rural e Veterinária

Unidade Orgânica / Organic Unit: Escola Superior Agrária de Viseu

Área Científica / Scientific Area: Ciências Veterinárias

Ano Curricular / Curricular Year: 2

Período / Term: S2

ECTS: 4.5

Horas de Trabalho / Work Hours: 0108:00

Horas de Contacto/Contact Hours:

(T) Teóricas/Theoretical: 0000:00 (TC) Trabalho de Campo/Fieldwork: 0000:00

(TP)
Teórico-Práticas/Theoretical-Practical:

0045:00
(OT) Orientação Tutorial/Tutorial
Orientation:

0000:00

(P) Práticas/Practical: 0000:00 (E) Estágio/Internship: 0000:00

(PL) Práticas Laboratoriais/Pratical Labs: 0000:00 (O) Outras/Others: 0000:00

(S) Seminário/Seminar: 0000:00

Docente Responsável / Responsible Teaching

[4212] Maria De Aires Machado Pereira

Outros Docentes / Other Teaching

[4212] Maria de Aires Machado Pereira 

[4216] Marta Catarina Cerieira Braguez 
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Objetivos de Aprendizagem

Apreender e consolidar os conhecimentos relativos aos cuidados do hábito externo dos animais de
companhia, através do conhecimento da estrutura do tegumento comum, do equipamento, materiais e
produtos utilizados, assim como a execução das várias técnicas que constituem os cuidados estéticos.
Fornecer aos alunos formação básica para a criação duma empresa do ramo. Desenvolvimento de
competências técnicas: Manipulação de equipamento, materiais e produtos em segurança, para o utilizador
e para o animal. Contenção adequada dos animais para os vários procedimentos. Avaliação do estado da
pelagem e capacidade para descriminar uma solução para o seu cuidado. Desenvolvimento de
competências pessoais: De organização, eficácia, comunicação, observação e sentido estético .
Desenvolvimento do espírito de equipa e da adaptabilidade à variabilidade da actuação/interacção inerentes
à integração em diferentes equipas de trabalho.

Learning Outcomes of the Curricular Unit

Seize and consolidate the knowledge related to the care of the external habit of pets, through an
understanding of the structure of the common integument, equipment, materials and products used, as well
as implementation of various techniques that constitute the aesthetic care. Provide students with basic
information to create a company in this field. Development of technical skills: Handling equipment, materials
and products safely, for the user and the animal. Proper containment of animals for various procedures.
Assessing the state of the coat and the ability to discriminate a solution for its care. Development of personal
skills: Organization, efficiency, communication, observation and aesthetic sense. Development of team spirit
and adaptability to the variability of action / interaction inherent in integrating different work teams. 
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Conteudos Programáticos

As aulas são teórico-práticas.

Fundamentos teóricos- Sistema tegumentar, Estrutura geral da pele, anexos da Pele, Estrutura do pêlo,
Classificação dos pêlos e pelagem, Unhas, Funções do Tegumento Comum em Geral, Funções da Pelagem
em Particular, Evolução da Pelagem com a Idade, Ciclo Do Pêlo, Muda da Pelagem. Instalações para
centros de cuidados estéticos. Mobiliário e equipamento. Vestuário e asseio apropriado. Material técnico.
Produtos perfumes, Abrilhantadores, Produtos de higiene auricular, Produtos de higiene ocular, Produtos de
higiene oral). Higiene e segurança no trabalho Execução prática das técnicas de: Higiene oral. Higiene
auricular. Higiene ocular. Banho húmido. Banho a seco. Escovagem. Tosquia. Corte e limagem de unhas.
Aplicadas na higiene dos sacos anais. Lavagem do prepúcio. Pesquisa de parasitas externos. Trabalho de
grupo.

Conteudos Programáticos (Lim:1000)

As aulas são teórico-práticas.

Fundamentos teóricos- Sistema tegumentar, Estrutura geral da pele, anexos da Pele, Estrutura do pêlo,
Classificação dos pêlos e pelagem, Unhas, Funções do Tegumento Comum em Geral, Funções da Pelagem
em Particular, Evolução da Pelagem com a Idade, Ciclo Do Pêlo, Muda da Pelagem. Instalações para
centros de cuidados estéticos. Mobiliário e equipamento. Vestuário e asseio apropriado. Material técnico.
Produtos perfumes, Abrilhantadores, Produtos de higiene auricular, Produtos de higiene ocular, Produtos de
higiene oral). Higiene e segurança no trabalho Execução prática das técnicas de: Higiene oral. Higiene
auricular. Higiene ocular. Banho húmido. Banho a seco. Escovagem. Tosquia. Corte e limagem de unhas.
Aplicadas na higiene dos sacos anais. Lavagem do prepúcio. Pesquisa de parasitas externos Projecto:
Criação de empresa prestadora de cuidados estéticos
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Syllabus (Lim:1000)

Classes are mixed theoretical and practical.

Theoretical background- Integumentary system; General structure of the skin, skin appendages; Hair
structure; Classification of hair; Hair follicles; Classification of coat; Nails; Functions of Integumentary
System; Functions of hair coat; Evolution of hair coat with age; Hair cycle; Molting. Facilities for aesthetic
care centers. Furniture and equipment. Clothing and appropriate presentation. Technical material. Products
(wet and dry bath Shampoos, Conditioners / Softeners, Stain Removers, Colonies and perfumes, Polishes,
headset hygiene products, eye care products, oral hygiene products). Health and safety at work.

Practical implementation of aesthetic techniques- Oral hygiene. Ear hygiene. Ocular hygiene. Wet bath. Dry
Bath. Brushing. Shearing. Cutting and iling of nails. Hygiene of anal sacs. Prepuce flushing. Methods for
detecting external parasites.

Work/Project- Creation of a company for Aesthetic Care.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular

Os conteúdos programáticos teóricos e práticos permitem a consolidação de conhecimentos relativos aos
cuidados do hábito externo dos animais de companhia e a aquisição de novos conhecimentos relativos à
dermatologia, testes complementares de diagnóstico e tratamento tópicos de patologias dermatológicas. As
aulas práticas permitem treinar as competências técnicas na área da estética animal, bem como a
comunicação com o tutor. As competências transversais são estimuladas nas aulas teóricas e práticas, bem
como através da realização do trabalho de grupo.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular units' learning objectives

The theoretical and practical syllabus allow the consolidation of knowledge related to the care of the external
habit of pet animals and the acquisition of new knowledge related to dermatology, complementary diagnostic
tests and topical treatment of dermatological pathologies. Practical classes allow you to train technical skills
in the area of animal aesthetics, as well as communication with the tutor. The transversal skills are stimulated
in the theoretical and practical classes, as well as through the realization of the work / project.
Entrepreneurship is stimulated by carrying out the work / project.
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Metodologias de Ensino (Avaliação incluída)

A formação teórica é expositiva. As aulas práticas baseiam-se na aplicação das técnicas de cuidados
estéticos em animais com problemas reais de pelagem. Incentiva-se o aluno a escolher os produtos e
técnicas adequados à pelagem a ser tratada. Estimulando-se o seu sentido crítico e poder de decisão.
Discussão das opções e posterior escolha da mais indicada. A entrega do animal ao proprietário e as
instruções para a manutenção da pelagem e de higiene geral são realizadas pelo aluno sob supervisão. A
avaliação da disciplina tem duas componentes: Exame Final; Trabalho de grupo. Para obterem frequência e
aprovação na época normal de avaliação, os alunos têm de: Assistir a 75% das aulas; Obter classificação no
exame igual ou superior a 10 valores; Realizar o trabalho em grupo e apresentá-lo na aula.

Metodologias de Ensino (Avaliação incluída; Lim:1000)

A formação teórica é expositiva. As aulas práticas baseiam-se na aplicação das técnicas de cuidados
estéticos em animais com problemas reais de pelagem. Incentiva-se o aluno a escolher os produtos e
técnicas adequados à pelagem a ser tratada. Estimulando-se o seu sentido crítico e poder de decisão.
Discussão das opções e posterior escolha da mais indicada. A entrega do animal ao proprietário e as
instruções para a manutenção da pelagem e de higiene geral são realizadas pelo aluno sob supervisão. A
avaliação da disciplina tem duas componentes: Exame Final; Trabalho. Para obterem frequência e
aprovação na época normal de avaliação, os alunos têm de: Assistir a 75% das aulas; Obter classificação no
exame igual ou superior a 10 valores; Realizar o trabalho em grupo e apresentá-lo na aula.

Teaching Methodologies (Including evaluation; Lim:1000)

The lectures are expository. Practical classes are based on applying the techniques of aesthetic care to
animals with real fur problems. The student is encouraged to make decisions on the suitability of available
products and on the techniques to apply to the case. This encourages independence in decision-making. A
decision is made after discussing the options. The delivery of the animal to the owner and the instructions for
the maintenance of the coat and general hygiene are performed by students under supervision. 

Evaluation- The evaluation of this course has two components: Final Exam and Work. To obtain frequency
and thus obtain approval for evaluation, students must attend 75% of practical lessons; Obtain an exam
rating equal to or higher than 10 (from 0 -20). Turn-in a group Work and presented it in class.
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Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular

As aulas expositivas teóricas permitem a consolidação e aquisição de conhecimentos relativos aos cuidados
do hábito externo dos animais e dermatologia. As aulas práticas permitem a aquisição de competências
técnicas relativas aos cuidados estéticos a prestar a animais de companhia, avaliação do estado da pelagem
e realização de exames complementares de diagnóstico dirigidos a problemas dermatológicos. A realização
do trabalho permite a aquisição de competências transversais e o desenvolvimento da capacidade de
trabalhar em grupo.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes

Theoretical lectures allow the consolidation and acquisition of knowledge related to the care of the animals'
external habit and dermatology. The practical classes allow the acquisition of technical skills related to the
aesthetic care to be provided to pets, assessment of the condition of the coat and carrying out
complementary diagnostic tests aimed at dermatological problems. Carrying out the work allows the
acquisition of transversal skills and the development of work in group skills.

Bibliografia de Consulta

1. Bonham M. Dog grooming for Dummies¿ Wiley Publishing, 2006

2. Dallas S. Grooming Manual of the Dog and Cat. Blackwell, 2006

3. Kohl S. The All Breed Dog Grooming Guide 3rd Ed. Aaronco 2002

4. Scott DW, Miller WH, Griffin CE. Dermatologia en Pequeños Animales, 5ª ed. Inter-médica Editorial, 1997

5. Stone B, Stone P. The Stone Guide to Dog Grooming for all Breeds, Howell Bookhouse,1981
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Bibliografia de Consulta (Lim:1000)

1. Bonham M. Dog grooming for Dummies. Wiley Publishing, 2006

2. Dallas S. Grooming Manual of the Dog and Cat. Blackwell, 2006

3. Kohl S. The All Breed Dog Grooming Guide. 3rd Ed. Aaronco 2002

4. Scott DW, Miller WH, Griffin CE. Dermatologia en Pequeños Animales, 5ª ed. Inter-médica Editorial, 1997

5. Stone B, Stone P. The Stone Guide to Dog Grooming for all Breeds, Howell Bookhouse,1981

Bibliography (Lim:1000)

1. Bonham M. Dog grooming for Dummies. Wiley Publishing, 2006

2. Dallas S. Grooming Manual of the Dog and Cat. Blackwell, 2006

3. Kohl S. The All Breed Dog Grooming Guide. 3rd Ed. Aaronco 2002

4. Scott DW, Miller WH, Griffin CE. Dermatologia en Pequeños Animales, 5ª ed. Inter-médica Editorial, 1997

5. Stone B, Stone P. The Stone Guide to Dog Grooming for all Breeds, Howell Bookhouse,1981

Observações

«Observações»

Observations

«Observations»
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Observações complementares


