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 O papel do monitor, na disciplina de Técnica Cirúrgica Veterinária constitui em ajudar aos professores 
durante as atividades de ensino e auxiliar aos alunos em suas rotinas de estudo, esclarecendo suas dúvidas. 
Inicialmente, nessa disciplina, são utilizados materiais de treinamento tais como bastidores para realização de 
suturas e manequins, com os quais é possível simular intubação, acesso venoso, ressucitação cardiopulmonar, 
objetivando-se o preparo dos alunos previamente à manipulação direta dos animais. Em horários extra-classe, os 
monitores auxiliam os alunos na fixação dos conhecimentos adquiridos em aula. Para tanto, supervisionam a 
manipulação de manequins, instrumentais cirúrgicos e aparelhos de anestesia que posteriormente serão utilizados 
nas aulas práticas. É responsabilidade do monitor organizar e participar da avaliação clínica dos animais, das 
coletas de exames laboratoriais e interpretação dos resultados dos mesmos, esclarecimento do tutor em relação à 
posse responsável e aos possíveis riscos e cuidados referentes ao ato cirúrgico-anestésico, bem como dos 
cuidados pós-operatórios. Durante as aulas práticas, os monitores se fazem presentes na preparação das salas de 
procedimento e do paciente, dando suporte aos alunos tanto na execução das técnicas cirúrgicas como na 
monitoração anestésica. O grande diferencial dessa atividade em relação a outras monitorias está na relevância 
social, uma vez que é facilitado o acesso á cirurgias de esterilização de cães e gatos às comunidades carentes. 
Dessa forma, é promovido o treinamento em técnica cirúrgica aos alunos participantes e esclarecimento frente ao 
controle populacional de animais peridomiciliados à comunidade. 


