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RESUMO: Parte integrante do Departamento de Medicina Animal da Faculdade de Veterinária, a disciplina  

Medicina de Cães e Gatos tem por objetivo propiciar aos seus alunos o conhecimento teórico-prático nas áreas 

de clínica e cirurgia referente às espécies canina e felina. Os estudantes aprendem sobre epidemiologia, etiologia, 

patogenia, sinais clínicos, diagnóstico, tratamentos profiláticos, terapêuticos e cirúrgicos relacionados à doenças 

que afetam os sistemas presentes  no organismo desses animais. Baseada em tal propósito, a disciplina busca 

ensiná-los acerca de quais os métodos mais eficazes utilizados para avaliação do paciente, coleta de amostras e 

diagnóstico, assim como dos sinais clínicos manifestados pelos animais acometidos. Em relação à sua didática, a 

disciplina é ministrada por seis professores, tanto nas aulas de cunho teórico quanto prático. Durante as aulas 

práticas de clínica médica, os alunos realizam atendimentos com pacientes reais, juntamente com seus tutores, 

mediante autorização dos mesmos. O papel do monitor neste contexto, estabelece-se mediante a organização dos 

materiais utilizados nas aulas, bem como a organização das salas e o agendamento de possíveis exames de 

imagem necessários para o paciente em questão. Além disso, o monitor tem como função auxiliar os estudantes 

com quaisquer dúvidas que possam vir a acometê-los durante as atividades, desde métodos semiológicos para a 

realização adequada do exame físico do paciente, coleta de amostras para exames (como a coleta de sangue, por 

exemplo), até possíveis diagnósticos do caso. Mediante as responsabilidades para as quais as atividades de 

monitoria o chamam, o monitor tem a seu dispor uma grande oportunidade de desenvolvimento mais consciente 

de seus conhecimentos, adquiridos em um momento prévio de estudo, que o trará um grande benefício ao longo 

da vida acadêmica. Ademais, ter a oportunidade de dedicar tal conhecimento em benefício de demais estudantes 

e colegas é algo especialmente enriquecedor - e faz-se, sem dúvida, o aprendizado mais importante de todos. 

Palavras-chave: monitoria, veterinária.  

 

 


