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RESIDÊNCIA 

O Hospital Veterinário da FMVZ-USP (HOVET) mantém o Programa de 

Residência em Medicina Veterinária, desde 1983. Inicialmente inserido dentro 

de um Programa de Aprimoramento Profissional credenciado pela Secretaria de 

Saúde do Estado e, posteriormente, pelo Conselho Federal de Medicina 

Veterinária, o Programa expandiu, acompanhando a evolução da Medicina 

Veterinária e seu reconhecimento como profissão da área da Saúde (resoluções 

Conselho Nacional de Saúde 218/971 e 287/982).  

Com a criação, pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), dos 

Programas de Residência Multiprofissional e Profissional em área da Saúde, o 

HOVET teve seus Programas também reconhecidos pelo MEC e pelo Ministério 

da Saúde (MS), com a primeira turma iniciando em 2013. Em 2020, quatro dos 

nossos programas foram acreditados pelo Conselho Federal de Medicina 

Veterinária (CFMV). 

O objetivo do Programa de Residência é promover treinamento em 

serviço sob supervisão, propiciando educação permanente e continuada e 

aprimorando competências e habilidades para a prática profissional, 

aumentando o grau de complexidade das atividades e habilidades a serem 

adquiridas de acordo com o período do desenvolvimento do programa 

(primeiro e segundo ano). Além das competências técnicas específicas, os 

Médicos Veterinários Residentes aprimoram seus conhecimentos sobre fatores 

de risco para zoonoses e seu papel como agentes de saúde pública na rotina 

clínica. Nesse ponto, o treinamento também deve propiciar reflexões sobre a 

assistência ao responsável pelo animal enfermo e seu bem estar frente à 

situação. Em um sentido mais amplo, devem ser capazes de diagnosticar e gerar 

soluções para problemas de saúde que envolvam seu conhecimento técnico, 

identificando as necessidades coletivas de saúde da população e fatores 

ambientais e de saúde animal que interferem nesse contexto, interagindo com 



equipes de saúde multidisciplinares, sem deixar de lado o desenvolvimento de 

habilidades de comunicação,  relacionamentos interpessoais e formação 

humanística. 

O Programa de Residência tem duração de dois anos e carga horária 

de 5760 horas/60 horas semanais, sendo 80% desse total dedicados 

exclusivamente às atividades práticas.  

Qualquer que seja a opção, o Médico Veterinário Residente participa 

de atividades de Saúde Única, bem como de projetos de assistência 

multidisciplinares, integrados ou não com outras Unidades da USP em 

atividades de práticas de saúde, com visão de Saúde Única, disseminando os 

conhecimentos adquiridos junto à sociedade. 

 Conheça um pouco dos nossos programas: 

 

 - Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais 

    * Opção Clínica Médica – 4 vagas 

    * Opção Clínica Cirúrgica – 4 vagas 

Independente da opção dentro do Programa, a formação inicial contempla 

passagens pelos vários serviços do HOVET, para que o Residente tenha um 

treinamento que permita uma visão ampla da área de atuação, além de sua 

integração à estrutura hospitalar. No segundo ano o treinamento é voltado, 

primordialmente, à opção feita no momento da inscrição no processo seletivo 

no Programa. 

 

- Clínica e Cirurgia de Grandes Animais 

 * Opção Equinos – 4 vagas 

 * Opção Ruminantes – 3 vagas 

Os conhecimentos e habilidades específicas em Clínica e Cirurgia de Grandes 

Animais são desenvolvidos junto aos Serviços e Laboratórios da FMVZ, tanto em 

São Paulo e, em menor período, em Pirassununga, realizando rodízio de 



passagens particularmente pela Clínica de Bovinos e Pequenos Ruminantes 

(opção ruminantes), Clínica Médica de Equinos (opção equinos), Cirurgia de 

Grandes Animais, Diagnóstico por Imagem, Anestesia e Centro de Apoio a 

Ensino e Pesquisa (CAEP-Pirassununga). Ainda, atendimentos externos são 

realizados por meio da Clínica Ambulante para o desenvolvimento de 

assistência veterinária em rebanhos de ruminantes. Por estarem envolvidos 

com o atendimento e internação hospitalar, também interagem com demais 

Serviços e Laboratórios, como Obstetrícia, Clínica da Reprodução, Patologia, 

Laboratório Clínico e de Medicina Veterinária Preventiva. 

 

 - Anatomia Patológica – 1 vaga 

O MV residente desenvolve treinamento no Serviço de Patologia Animal, 

realizando necropsias em animais domésticos e selvagens, de pequeno e grande 

porte, diagnóstico  histopatológico de biopsias de tecidos animais, bem como 

de lâminas citopatológicas.  

 

 - Diagnóstico por Imagem – 1 vaga 

A formação inicial (primeiro ano) contempla passagens pelos vários serviços do 

HOVET, para que o residente tenha um treinamento que permita uma visão 

ampla da área de atuação, além de sua integração à estrutura hospitalar. No 

segundo ano o treinamento é voltado, primordialmente, à opção feita para 

ingresso no Programa. 

 

 

APERFEIÇOAMENTO 

O HOVET mantém também Programas de Aperfeiçoamento 

Profissional, vinculados à FUMVET (Fundação Medicina Veterinária), 

abrangendo as áreas de Anestesiologia (2 vagas) e de Diagnóstico por Imagem 



(1 vaga), também em programas de dois anos de atividades teóricas e práticas 

distribuídas em 40h semanais. 

 Há também o chamado nível 3 do Aperfeiçoamento (duração de 1 

ano), exclusivamente para quem cursou os dois primeiros anos de Residência ou 

Aperfeiçoamento na FMVZ-USP, com abertura de vagas em número e área 

variáveis conforme o ano. 

 

 


