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O estágio supervisionado foi realizado entre 1º de agosto a 05 de outubro de 2012, na clínica especializada em equinos: Clínica do Rancho. Objetivou-se a aplicação prática de conhecimentos teóricos adquiridos na universidade, bem como o aprendizado de novas técnicas realizadas na clínica de equinos. Foram desenvolvidas 42 atividades a campo e 35 na sede da empresa, incluindo os atendimentos clínicos de rotina (37), realização de exames complementares (18) e atendimentos emergenciais (11). Dentre as diversas atividades que compuseram este estágio, selecionou-se o acompanhamento de um quadro clínico de leptospirose, enfermidade que possui grande importância para a espécie equina, sendo confeccionado o relato deste caso, com a descrição e discussão dos achados clínicos e laboratoriais. O estágio supervisionado proporcionou a vivência em uma rotina atuante nas diversas áreas da clínica de equinos, sendo este aprendizado fundamental para o exercício da profissão de Médica Veterinária. É importante ressaltar que além dos conhecimentos clínicos adquiridos, fica também a boa experiência em outra área fundamental que é pouco exercitada no âmbito da universidade: o estabelecimento da relação entre o profissional, o proprietário e o tratador dos animais.
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AIE – Anemia Infecciosa equina
AINES – Anti-inflamatório não esteroidal
AST – Aspartato transaminase
BID- (Bis in die) Duas vezes ao dia
ELISA – Ensaio de Imunoabsorção Ligado a Enzima
EPM – Mieloencefalite Protozoária Equina
Frs - frasco
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APRESENTAÇÃO COLVET Colegiado de Medicina Veterinária  Título com indicativo numérico - O algarismo arábico de uma seção precede seu título, alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere. Os títulos das seções primárias devem localizar-se na parte superior da mancha gráfica e ser separados do texto que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5.  A indicação do número de páginas inicia-se na APRESENTAÇÃO (primeiro elemento textual). Todas as folhas do trabalho devem ser contadas com exceção da capa inicial. Para a numeração se utilizam algarismos arábicos e alinhamento ao canto superior direito.

	Tem por objetivo anunciar o assunto (relatório), apresentar a ideia e a importância geral do estágio supervisionado obrigatório, delimitar o tema e justificar sua importância, bem como definir os objetivos a serem alcançados com o relatório.
	
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO E DOS SERVIÇOS OFERECIDOS OU DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONCEDENTE
 COLVET Colegiado de Medicina Veterinária  Título com indicativo numérico - O algarismo arábico de uma seção precede seu título, alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere. Os títulos das seções primárias devem localizar-se na parte superior da mancha gráfica e ser separados do texto que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5. 
	Este item deve conter a descrição detalhada do local onde o estágio foi desenvolvido, sendo abordados: 
- Os dados da empresa (clínica, hospital, frigorífico, setor, laboratório), com descrição física e de infra-estrura.

- Os serviços oferecidos ou atividades desenvolvidas pelo setor acompanhado, com informações sobre a rotina do local (atividades diárias).
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	Descrição detalhada das atividades e/ou casos acompanhados e /ou desempenhadas pelo estagiário. Os dados relativos às atividades podem ser apresentados na forma de quadros ou tabelas.
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	INTRODUÇÃO COLVET Colegiado de Medicina Veterinária  Título de subção com indicativo numérico - O algarismo arábico de uma seção precede seu título, alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere. Devem ser separados do texto que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5.
	 

	Com base no caso relatado deverá ser feita uma breve apresentação sobre o procedimento escolhido, para fundamentar a sua importância. 

RELATO DE CASO

	Durante o período de estágio, o aluno deverá selecionar um caso clínico ou um procedimento, e descrever na forma de relato. Quando o estágio for realizado em mais de um local, o discente deverá optar por apenas um tema.
	É imprescindível que o aluno tenha acompanhado tal situação (seja ela um caso clínico ou cirúrgico, algum fato interessante ou procedimento em uma linha de inspeção, uma visita de fiscalização sanitária, procedimento de manejo ou ainda uma atividade de pesquisa), desde o seu início até o seu desfecho. 
	Casos ou atividades incompletas, ou que ainda não foram concluídos até o final do estágio devem ser evitados. Se ainda assim o discente optar por esta condição, deve estar ciente de que no momento da arguição poderá ser questionado em relação às informações/procedimentos que não foram acompanhados, podendo acarretar em prejuízos a sua avaliação.

	DISCUSSÃO


	Discussão crítica dos procedimentos/atividades/resultados que envolveram o caso relatado, havendo amparo na literatura científica. Ou seja, deve ser realizada a interpretação/discussão comparativa entre os dados que envolveram o caso, com aqueles existentes na literatura. 
	
CONSIDERAÇÕES FINAIS 


	As considerações finais (importância, avaliação e sugestões) devem ser feitas sobre o estágio e sobre sua contribuição para a formação do acadêmico e para o preparo para da prática profissional. 

REFERÊNCIAS

	Elemento obrigatório. Elaboradas conforme a ABNT NBR 6023 (Vide modelo – Apêndice 1 ).
	Os itens “Apresentação” e “Discussão” deverão embasar-se em, no mínimo, 15 citações de literatura científica. Estas referências deverão estar listadas após as considerações finais.
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