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VIVENCIA ACADÊMICA DO ESTAGIO CURRICULAR REALIZADO NO SETOR DE ATENDIMENTO A 
ANIMAIS SELVAGENS E EXÓTICOS DO HOSPITAL VETERINÁRIO - UNOESTE.  

 
NIKOLAS CORDEIRO PEREZ ALVES  

WILLIAN JUNIOR DE LIMA  
ELLYN AMANDA FONSECA MARTINS  

SILVERIO TAKAO HOSOMI  
 

Nos dias de hoje os animais silvestres frequentemente têm interação e intervenção do ser 
humano, visto que o interesse por estes como animais de companhia veem crescendo em larga 
escala, juntamente os investimentos em cuidados com os animais. Esse fato torna essencial a 
capacitação e especialização de profissionais, como médicos veterinários, biólogos e zootecnistas 
para o trato e/ou manejo de animais selvagens nativos e exóticos, já que possuem consideráveis 
diferenças metabólicas e fisiológicas em comparação aos animais domésticos como cães e 
gatos.  Objetivou-se relatar a experiência do estágio curricular pela importância na formação do 
acadêmico por oferecer um contato com o mercado de trabalho e aplicação na prática da teoria 
aprendida durante o curso.         Unoeste O estágio ocorreu no Hospital Veterinário - UNOESTE de 
Presidente Prudente/SP, no Setor de Atendimento a Animais Silvestres no período de 16 de 
fevereiro de 2017 a 20 de abril de 2017, visando formas de tratamento clínico e cirúrgico adotadas 
em animais silvestres atendidos, bem como respectivos manejos (captura e contenção, etologia, 
nutrição/dieta e medida sanitária). Parte destes atendimentos oriundos de particulares e outra 
parte atendimentos de animais resgatados por terceiros em vias do município.  Conclui-se que o 
período de estagio é de grande valia, contribuindo com o conhecimento, para aplicação do melhor 
manejo, elucidar possíveis diagnósticos e tratamento. Bem como, o contato direto com os 
proprietários permitindo o amadurecimento pessoal e profissional do acadêmico.   

 


