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RESUMO: A parasitologia é uma ampla área de estudos e pesquisa dentro da Medicina Veterinária. Abrange 

desde a identificação dos parasitos, passando pelo entendimento de seu ciclo de vida e estágios de desenvolvimento 

até a observação das doenças desencadeadas por cada parasitismo e a relação dos parasitos com os animais 

domésticos e silvestres e com o ambiente. As parasitoses em geral são responsáveis por perdas econômicas 

significativas na produção animal e causam desde doenças subclínicas até letais em pacientes veterinários. 

Sabemos que tanto endoparasitas quanto ectoparasitos são responsáveis por diminuir o desempenho produtivo e 

reprodutivo de animais de produção, levando a perdas econômicas significativas na produção animal. O controle 

de parasitos e vetores é preocupação constante para o produtor de bovinos, ovinos e de outras espécies também. 

Em animais de companhia as parasitoses também trazem problemas, sendo as gastrintestinais mais frequentes nas 

rotinas clínicas. Pequenos animais estão ainda em uma posição de ponte para disseminação de doenças zoonóticas. 

Nesse âmbito o papel do médico veterinário é importante para difusão de conhecimento para os tutores e também 

em atuar no controle eficaz dessas doenças. No Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS (HCV-UFRGS) são 

atendidos animais com sinais clínicos compatíveis com doenças causadas por diversos parasitos. Para o correto 

diagnóstico são coletadas amostras fecais, raspados de pele e outras amostras, dos pacientes e é possível analisa-

las nos laboratórios da própria Faculdade de Veterinária/UFRGS. Levando em consideração a alta probabilidade 

de os Médicos Veterinários encontrarem casos de doenças parasitárias na sua rotina clinica é de extrema 

importância a formação nesta área durante a graduação. Dentro da disciplina de Parasitologia Clínica Veterinária 

os discentes têm a oportunidade de aprender sobre as enfermidades causados por insetos e ácaros (Entomologia e 

Acarologia), helmintos (Helmintologia) e protozoários (Protozoologia). Cada bloco dessa disciplina tem um 

professor específico que é vinculado ao laboratório respectivo da sua área o que facilita o acesso às casuísticas do 

HCV-UFRGS. Enquanto os professores ministram aulas teóricas e guiam as aulas práticas há oportunidade de os 

alunos já aprovados nessa cadeira acompanharem como monitores. Esse resumo é um relato sobre o que foi 

realizado na monitoria da disciplina de Parasitologia Veterinária na Faculdade de Veterinária da UFRGS, com 

ênfase na área de Protozoologia, sob orientação do profº João Fabio Soares. A disciplina consta de aulas teóricas 

e momentos práticos para realização das técnicas de diagnóstico e observação dos parasitos mais comuns. Durante 

o segundo semestre de 2018 haviam 41 alunos matriculados para essa cadeira obrigatória, que atualmente está na 

5ª etapa do currículo de Medicina Veterinária. Durante as aulas práticas é função do monitor preparar os materiais, 

amostras e utensílios, para realização das técnicas bem como auxiliar os alunos na identificação dos parasitos 

encontrados. Manter o material organizado, devidamente limpo ou descartar o que já foi analisado é tarefa do 

monitor. Fora do laboratório prático, a monitoria oferece chance de estudo extra para os alunos da disciplina que 

desejam rever o conteúdo. Para tal, são marcados momentos de estudo no laboratório de cada área. Participamos 

no Portas Abertas da UFRGS, desenvolvendo atividades interativas e atraentes para quem visitou a feira, como 

maquetes, quebra-cabeças e demonstração de parasitos no microscópio. A monitoria de parasitologia é de extrema 

relevância para quem é monitor, pois permite a revisão do conteúdo da disciplina, melhor fixação das técnicas e 

características de identificação de cada parasito e possibilita que o aluno acompanhe professores durante sua rotina 

de aula e com isso aprender mais sobre o meio acadêmico. Essa experiência como monitora permite fechar um 

ciclo de ensino que começa quando se cursa a disciplina e continua quando podemos ajudar os novos alunos. Este 

foi o segundo semestre que fui monitora o que me permitiu uma visão diferente sobre a experiência. Cada turma 

é diferente e a adequar as dinâmicas de aula e de demonstração práticas são necessárias para melhorar o 

aprendizado. O convívio com os professores dessa área foi muito gratificante e enriquecedor. Ser monitor facilita 

que acompanhemos a jornada semanal do professor e também oferece um olhar sobre o meio acadêmico.  
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