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RESUMO: A Helmintologia é o ramo da parasitologia que estuda parasitos distribuídos nos filos Platyhelminthes, 

Nematoda e Acanthocephala, visando conhecer suas características morfológicas, ciclo de vida, ecologia e interação 

com demais espécies. Na Medicina Veterinária é de extrema importância ter conhecimento científico sobre as 

Helmintologia, visto que elas podem gerar grandes perdas econômicas, como uma interferência na reprodução, 

diminuição do ganho de peso ou óbito dos animais. Sua importância não se restringe apenas à medicina veterinária, 

as ocorrências de helmintos em humanos é bastante comum. Segundo dados da OMS, estimativas revelam que 24% 

da população humana está infectada por geo-helmintos, o que equivale a cerca de 2 bilhões de pessoas. No Brasil a 

situação não é diferente, embora estimativas sobre o número de infectados não estejam disponíveis, prevalência 

significativas no país são registradas, principalmente em regiões pobres. Esse resumo tem como objetivo relatar as 

experiências vividas durante a monitoria da disciplina de Parasitologia Clínica Veterinária no primeiro semestre do 

ano de 2017, onde estavam matriculados 55 alunos que recebiam auxilio de três monitoras, cada uma delas 

orientadas em uma área da parasitologia: entomologia, helmintologia e protozoologia. É de responsabilidade do 

monitor a separação e organização dos materiais a serem utilizados nas aulas práticas, assim como auxiliar na 

execução dos métodos de exame parasitológico aplicado em aula, garantindo a correta manipulação e conservação 

de materiais e amostras, auxiliando na identificação dos parasitos e suas características morfológicas. O monitor 

deve estar presente na aplicação de provas, apresentação de seminários feitos pelos alunos e ajudar na correção de 

relatórios. A presença do monitor também tem importante papel para o rendimento das aulas, facilitando o ensino do 

professor e aprendizagem dos alunos. Durante a formação acadêmica a monitora se torna uma experiência vital, 

possibilitando que o conhecimento adquirido em aula tenha continuidade, sendo posto em prática e passado adiante, 

formando assim um ciclo completo de aprendizagem.  
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