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RESUMO: A patologia é a ciência que une as disciplinas básicas à prática clínica no estudo da 

medicina. Tem como objetivo estudar as alterações estruturais e funcionais em células, tecidos e órgãos nas 

diversas doenças, de diferentes etiologias, e os mecanismos patogenéticos envolvidos nestas enfermidades. 

Partindo dessa prerrogativa, iniciou-se em 2016, no Setor de Patologia Veterinária (SPV), o estudo de casos, 

diagnosticados pela equipe do SPV, voltado aos discentes do curso de medicina veterinária atuantes no SPV 

como estagiários, bolsistas e monitores. O estudo visa o aprofundamento do conhecimento em histopatologia, 

permitindo maior familiaridade com o diagnóstico histopatológico de enfermidades que acometem os animais 

domésticos. Quinzenalmente, um professor do SPV escolhe duas lâminas a serem estudadas, fornecendo 

somente a espécie animal de cada caso. Os alunos possuem esse período para analisar as lâminas, podendo 

consultar diversos materiais para chegar a um diagnóstico. O aluno necessita primeiramente, apontar o órgão, e 

depois descrever microscopicamente as alterações observadas. É necessário também fornecer o diagnóstico 

etiológico e morfológico, etiologia, nome da enfermidade ou condição. Ao fim dos quinze dias, há uma reunião, 

onde são sorteados dois alunos para relatarem o que visualizaram. Após essa exposição, o professor apresenta o 

caso em projeção, relatando brevemente o histórico do animal, conjuntamente com as alterações clínicas, 

epidemiológicas e macroscópicas, e discute com os alunos os aspectos gerais das enfermidades diagnosticadas. 

Como monitora da disciplina de Patologia Especial Veterinária, vejo nessa dinâmica a oportunidade de 

consolidar o aprendizado prévio trazido das aulas teóricas e práticas. Além de ter oportunidade de expandir o 

conhecimento, em face de outras patologias que não foram ministradas em aula, distinguindo novas alterações, e 

aumentando a sabedoria básica necessária na prática clínica. Baseada nesse conhecimento adquirido possuo 

maior capacidade para ajudar e apoiar os novos graduandos, podendo transmitir com maior precisão as 

alterações vistas nas aulas de histopatologia e necropsia, auxiliando nas dúvidas que aparecem normalmente nas 

aulas. 
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