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 A endocrinologia é uma área da medicina veterinária que abrange inúmeras patologias decorrentes de disfunções 

das glândulas endócrinas, possuindo sinais clínicos e condutas terapêuticas peculiares em cada distúrbio. Em virtude 

do aumento da expectativa de vida, mudanças no manejo e da proximidade com os animais domésticos, os 

proprietários estimularam o desenvolvimento de algumas doenças e passaram a perceber alterações 

comportamentais e fisiológicas na rotina desses animais, causando sofrimento e preocupação ao tutor, pois hoje a 

relação sentimental com os animais cresceu em importância, havendo um esforço maior em promover o seu bem-

estar e saúde. Este proprietário, preocupado e interessado, busca profissionais veterinários atualizados e 

especializados, que lhe ofereçam alternativas de tratamentos e condutas embasadas em estudos e pesquisas 

científicas. Através dos seminários do serviço de endocrinologia e metabologia veterinária do Hospital de Clínicas 

Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (HCV-UFRGS), os estudantes de graduação, pós-

graduação e médicos veterinários residentes têm a oportunidade de conhecer, e discutir sobre endocrinopatias e 

doenças metabólicas, condutas e terapias relacionadas, bem como apresentações peculiares de doenças comuns. Os 

seminários de endocrinologia veterinária são momentos de integração entre a comunidade acadêmica, disseminação 

do conhecimento e compartilhamento de experiências práticas. Os encontros ocorrem com periodicidade semanal ou 

quinzenal, sendo apresentado por um participante do grupo um tema (relato de caso, patologia, tratamentos) que é 

amplamente discutido. Atualmente, conta com a presença nas reuniões dos estudantes de graduação e pós-graduação 

e médicos veterinários residentes do HCV-UFRGS, além do professor responsável e coordenador do serviço e 

eventual presença de médicos veterinários egressos da unidade e com interesse na área. É uma forma de dividir com 

os demais, os casos atendidos nas consultas, tornando a patologia e seus tratamentos divulgados e acessíveis, além 

de servir como um espaço para complementação de ensino-aprendizagem na graduação e pós-graduação 

aprofundando o conhecimento nesta área específica. Até o presente momento já foram apresentados dez seminários 

por alunos de graduação e médicos veterinários residentes, com mais dez encontros agendados até o fim do semestre 

para outras apresentações de alunos, residentes e também pelo próprio coordenador da atividade. Quanto ao público 

atingido, até o momento 39 participantes já assistiram os diferentes seminários, com uma média de 20 expectadores 

por reunião. Destes, a maioria é composta por alunos de graduação, e médicos veterinários residentes com interesse 

na área de endocrinologia e metabologia veterinária. Frente a tal, a atividade cumpre com seu papel de promover um 

espaço para discussão e reflexão sobre as principais doenças endócrino-metabólicas na clínica veterinária, servindo 

com uma atividade não só de extensão e integração acadêmica, mas também um espaço para ensino e aprendizagem.  
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