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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo realizar um relato de experiência sobre os Atendimentos 

Clínicos e Seminários de ensino realizados pelo Serviço de Medicina de Felinos (MEDFEL) do Hospital de 

Clínicas Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, incluindo o acompanhamento de 

atendimentos clínicos realizados por alunos da pós- graduação e da graduação, bem como a realização de 

discussão de assuntos sobre os mais diversos temas da Medicina Felina, sob coordenação da pela Profa. Dra. 

Fernanda V. Amorim da Costa. O setor foi criado em 2015 com o objetivo de oferecer atendimento especializado 

aos gatos domésticos, com cuidados ambientais que minimizem o estresse e auxiliem na recuperação dos 

pacientes internados, com a disponibilidade de sala de espera própria, dois consultórios e internação, adaptados 

às particularidades dos felinos. Os atendimentos são realizados de segunda-feira à sexta-feira, de pacientes da 

rotina do hospital, bem como consultas com hora marcada, sendo realizados por Médicos Veterinários residentes 

e pós-graduandos, acompanhados de alunos de graduação. Desta forma, o aluno de pós-graduação tem a 

oportunidade de praticar seus conhecimentos teóricos e passar sua experiência prática ao aluno de graduação que 

assiste e auxilia nas consultas. Após os atendimentos, os casos são debatidos entre o Médico Veterinário pós-

graduando que realizou o atendimento e o aluno que está participando da consulta. O aluno de graduação auxilia 

em todo o processo de anamnese, exame clínico do paciente, colheita de exames, acompanhamento da realização 

de exames de radiografia e ultrassonografia, contribuindo desta maneira para seu aprendizado. Além da 

oportunidade de acompanhamento de atendimentos clínicos, o aluno pode acompanhar os pós-graduandos e 

residentes no setor de internação dos pacientes, desde a realização de prescrições médicas de acordo com cada 

paciente, realização de exame clínico dos pacientes hospitalizados, procedimentos ambulatoriais de troca de 

curativos, confecção de talas, venóclises, podendo então ter a chance de acompanhar a evolução de um caso 

clínico durante todo o período de internação, desenvolvendo o senso crítico sobre as terapêuticas instituídas, 

prognósticos dos pacientes e forma de abordagem de cada caso mediante ao tutor. Além das atividades de ensino 

voltadas para práticas de atendimento e internamento, semanalmente, há um seminário de discussão sobre os 

mais diversos e atuais assuntos da Medicina Felina, através de artigos científicos, revisões de literatura e relatos 

de casos clínicos. As reuniões têm a duração de uma hora e são ministradas tanto por alunos da graduação, 

quanto da pós-graduação, através de uma apresentação preparada no programa Power point. Após a apresentação 

do tema, é aberto um espaço de discussões, bem como relatos de experiências pessoais. As reuniões são abertas a 

todos os acadêmicos da Faculdade, bem como aos estagiários e bolsistas do serviço de medicina felina. Os 

resultados obtidos na aprendizagem de alunos de graduação e pós-graduação são bastante satisfatórios, 

verificando-se que os alunos tem freqüentado mais o setor e aprendido mais sobre a espécie felina e suas 

particularidades. Pode-se concluir que atividades que integram o ensino da graduação e pós-graduação em prol 

dos pacientes, através de experiências vividas em conjunto, discussões de casos e seminários em grupo 

oportunizam o conhecimento de novos saberes e troca de experiências, espaços para novas reflexões e 

aprendizados, contribuindo para o contínuo aprimoramento e aperfeiçoamento do Médico Veterinário pós 

graduando e ao graduando de Medicina Veterinária. 

 

 

 

 

 


